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Sammanfattning 
Vi har studerat hur budget används för planering och styrning vid en offentlig 
verksamhet, Luleå tekniska universitet. Syftet var att studera hur synen på budgeten 
varierar mellan strategisk-taktisk respektive operativ nivå. Genom en fallstudie har 
intervjuer genomförts med totalt sex personer på olika nivåer i organisationen för att 
uppfylla studiens syfte. Resultatet visar att upplevda skillnader på budgetens värde 
varierar mer med typ av verksamhet än mellan olika nivåer i organisationen. Samtliga 
är eniga om att budgeten har ett stort värde för planering av verksamheten och även 
att den är viktig för den löpande dialogen och uppföljningen mot budget. Huruvida 
budgeten väl används konkret för styrning av verksamheterna är lite mer osäkert. Dels 
kan det bero på att verksamheterna har olika förutsättningar men det kan också bero 
på att gällande delegationsordning bidrar till en otydlighet om var ansvarigheten 
ligger för olika delar av det ekonomiska resultatet. När det gällde styrning av 
verksamhet fanns dock enighet kring att den är viktig för strategiska satsningar. Från 
flera intervjupersoner kom också förslag på förändringar och förbättringar av 
budgetprocessen. Våra slutsatser är att det kan finnas förutsättningar för att 
genomföra förbättringar av budgetprocessen i fallorganisationen förutsatt att 
processer och verktyg anpassas till de olika verksamheternas olika förutsättningar. I 
organisationen finns en i grunden positiv bild av budgeten och det finns etablerade 
kommunikationsvägar. Studiens bidrag är också att visa att budgetplanering och 
budgetstyrning kan ses som två olika funktioner och att dessa inte behöver vara 
kopplade med varandra i en organisation. 
 
 
Nyckelord: Budget, Planering, Styrning, Uppföljning, Kommunikation, Offentlig 
verksamhet 
 
  



 

Abstract 
We have studied the use of budgets for planning and control purposes in a public 
organization. The objective of the study was to explore if and how the view of 
budgets varies from strategic-tactic level to operative level. A single case study was 
conducted at Lulea University of Technology. The empirical material was collected 
with interviews of six employees representing different levels in the organization. The 
result of the study shows that the view of budgets varies more depending on type of 
operations than on the level of organization that the interviewees represent. All 
interviewees agree that the budget is of significant value for planning and it is also 
important for the on-going dialog and budget monitoring. However, the budget was 
not used for control purposes. That can be dependent on the different conditions that 
are the case for different operations at the university, teaching and research. There is 
also a built-in confusion regarding accountability in the delegation of authority. The 
use of budget for control purposes is most obvious when it comes to funds for 
strategic investments. Several interviewees proposed improvements in the budgetary 
process. One conclusion of the study is that there seems to be good opportunities for 
improvements in the budgetary process of the studied organization as long as 
processes and tools are designed for the different operations.  
 
 
Key words: Budget, Planning, Management Control, Monitoring, Communication, 
Public sector 
 

  



 

Innehållsförteckning 

1 INLEDNING ................................................................................................................... 1 
1.1 BAKGRUND ............................................................................................................... 1 
1.2 PROBLEMDISKUSSION .............................................................................................. 1 
1.3 SYFTE ....................................................................................................................... 3 

2 METOD ........................................................................................................................... 4 
2.1 FORSKNINGSANSATS ................................................................................................ 4 
2.2 LITTERATURSÖKNING .............................................................................................. 4 
2.3 UNDERSÖKNINGSANSATS ......................................................................................... 5 

2.3.1 Urval .................................................................................................................... 5 
2.4 DATAINSAMLINGSMETOD ........................................................................................ 5 

2.4.1 Intervjuer ............................................................................................................. 5 
2.5 TROVÄRDIGHET ........................................................................................................ 5 

2.5.1 Pålitlighet ............................................................................................................. 6 
2.5.2 Tillförlitlighet ...................................................................................................... 6 

3 TEORETISK REFERENSRAM ................................................................................... 7 
3.1 INTRODUKTION TILL VERKSAMHETSSTYRNING OCH BUDGET ................................. 7 
3.2 STYRNING AV STATLIGA MYNDIGHETER .................................................................. 8 
3.3 BUDGET OCH PLANERING ......................................................................................... 8 

3.3.1 Resursfördelning och samordning ....................................................................... 8 
3.3.2 Uppföljning och kontroll ..................................................................................... 9 
3.3.3 Process och processutveckling .......................................................................... 10 

3.4 BUDGET OCH STYRNING ......................................................................................... 10 
3.4.1 Ansvarighet och prestationsvärdering ............................................................... 10 
3.4.2 Motivation ......................................................................................................... 11 
3.4.3 Kommunikation ................................................................................................. 12 

3.5 BUDGETPROCESSEN VID PLANERING OCH STYRNING ............................................ 12 

4 EMPIRI ......................................................................................................................... 14 
4.1 INTRODUKTION TILL LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET............................................ 14 
4.2 TIDPLAN FÖR BUDGETPROCESS OCH BUDGETUPPFÖLJNING .................................. 14 
4.3 INTERVJUER STRATEGISK-TAKTISK NIVÅ ............................................................... 16 

4.3.1 Intervju nummer 1 – Astrid ............................................................................... 16 
4.3.2 Intervju nummer 2 – Beatrice ............................................................................ 17 

4.4 INTERVJUER OPERATIV NIVÅ .................................................................................. 18 
4.4.1 Intervju nummer 3 – Prefekt Carin .................................................................... 18 
4.4.2 Intervju nummer 4 – Avdelningschef Doris ...................................................... 19 
4.4.3 Intervju nummer 5 – Prefekt Eva ....................................................................... 19 
4.4.4 Intervju nummer 6 – Avdelningschef Fredrik ................................................... 21 

4.5 SAMMANFATTNING AV INTERVJUSVAR.................................................................. 21 

5 ANALYS ........................................................................................................................ 23 
5.1 BUDGETENS VÄRDE FÖR PLANERING ..................................................................... 23 

5.1.1 Resursfördelning och samordning ..................................................................... 23 
5.1.2 Uppföljning och kontroll ................................................................................... 24 
5.1.3 Process och processutveckling .......................................................................... 24 

5.2 BUDGETSTYRNING ................................................................................................. 25 
5.2.1 Ansvarighet och prestationsutvärdering ............................................................ 25 
5.2.2 Motivation ......................................................................................................... 26 
5.2.3 Kommunikation ................................................................................................. 27 

6 AVSLUTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATSER .............................................. 28 
6.1 SLUTSATS ............................................................................................................... 29 

6.1.1 Teoretiskt och praktiskt bidrag .......................................................................... 29 



 

6.2 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA STUDIER ........................................................................ 29 

LITTERATURFÖRTECKNING ........................................................................................ 31 

APPENDIX ............................................................................................................................ 34 
 

 



 1

1 Inledning 
I detta inledande avsnitt diskuteras problemområdet och därefter ges även en historisk 
tillbakablick som leder fram till dagens användning av budget kopplat till 
verksamhetsstyrning. Vidare beskrivs budgetens syfte och förutsättningar för styrning 
kortfattat för att därefter placeras i kontexten offentlig verksamhet. 

1.1 Bakgrund 
Budgeten är en central del av såväl ekonomisk planering som ekonomistyrning och har 
följande centrala kännetecken; den är framtidsinriktad, fördelar ansvar uttryckta i monetära 
termer samt omfattar en avgränsad tidsperiod (Greve, 2011). I och med snabba kast på 
marknaden, ökande globalisering och även introduktion av IT-tekniken har budgetens 
ställning och förutsättningar förändrats sedan mitten av 1950-talet (Arwidi & Samuelson, 
1993). Länge låg fokus på långtidsplanering och samordning; företagens strategiska plan 
omsattes i monetära termer och genomfördes därefter planenligt och effektivt. Under 70-talets 
oljekris fick företagen lära sig att framtiden var svår att förutsäga därmed blev flexibilitet, 
decentralisering och ekonomiskt ansvar de nya ledorden. 80-talet kännetecknades bland annat 
av den japanska kvalitets- och verksamhetsstyrningen med aktivitetsbaserad budgetering där 
fokus flyttas från det vertikala förhållandet mellan över- och underordnad till det horisontella 
flödet, det vill säga till att följa själva produktionsprocesserna (Greve 2011; Arwidi & 
Samuelson 1993). 90-talets kännetecken var bland annat att budgetens finansiella styrning 
kombineras med icke-finansiella mått genom hela organisationen, detta introduceras av 
Kaplan och Norton (1992) som balanserad styrning. Under början av 2000-talet växer inget 
mindre än en motståndsrörelse fram mot budgetens berättigande (Greve, 2011). Först ut och 
störst uppmärksamhet för sina tankar här fick dåvarande styrelseordföranden i Svenska 
Handelsbanken, Jan Wallander, som kallade budgeten för ett ”onödigt ont” och han 
förespråkade att budgeten helt enkelt skulle avskaffas (Greve, 2011). Den grundläggande 
tekniken för att bygga upp en budget förändras inte heller utan tycks bestå av samma 
principer över tid (Czarniawska-Joerges & Jacobsson, 1989). Det finns fortfarande starkt 
kritiska röster som talar mot användandet av budget för styrning. Bland annat kritiseras den 
för att vara internorienterad, ett hinder för kreativitet och innovation samt oförmögen att 
tillhandahålla den dynamik som är nödvändig för att organisationer ska kunna konkurrera i 
den nya informationsåldern (Bourmistrov & Kaarbøe, 2013). Vidare kan också inom en 
organisation finnas ett motstånd mot att förändra den väl etablerade modellen för budgeten 
eftersom modellen upprätthåller det maktförhållande mellan nivåer som finns inbyggd i den 
(de Waal, Hermkens-Janssen & van de Ven, 2011). 

1.2 Problemdiskussion 
Trots omfattande kritik mot budgeten i allmänhet och mot budgeten som verktyg för styrning 
i synnerhet kan flertalet studier konstatera att budgeten alltjämt används just för styrning 
(Libby & Lindsay, 2009). Det kan tyda på att intresset åter flyttas till den vertikala styrningen 
och förhållandet mellan över- och underordnad åter är på väg att stärkas enligt Greve (2011). 
 
Budgetens förväntas för det kommande året ge ledningen underlag för utformning av 
övergripande strategier, operativ planering, kommunikation av mål och ansvar samt för 
prestationsutvärdering och uppföljning (Arwidi & Samuelson, 1993; Hansen & Van der 
Stede, 2004). Budgeten ligger således till underlag vid delegering och ansvarsfördelning och 
det förutsätter att det är tydligt klargjort vem som är ansvarig och som då ska förklara 
budgetavvikelser. När mål sätts upp i samband med budgetprocessen kan detta också öka 
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medarbetares motivation då det finns något att mäta prestationer mot (Bergstrand, 2003). Med 
dessa högt ställda förväntningar som ställs på budgeten och att olika metoder finns för 
uppbyggnaden finns ett antal centrala kriterier som avgör hur väl en organisation lyckas 
använda budgeten för styrning. Williams, Macintosh och Moore (1990) sammanfattar dessa 
kriterier som organisationens flexibilitet inför förändringar, tillämpning av deltagande 
arbetssätt, utvärderingsrutiner och formella kommunikationsmönster.  
 
För offentlig verksamhet är det lagstadgat att årligen upprätta budget (Förordning 2000:605, 
Kommunallagen 1991:900). Det förkommer dock olika uppfattningar på olika organisatoriska 
nivåer avseende hur en budget upprättas och hur den kan användas för styrning. Sannolikt 
tillämpas flera modeller samtidigt i en stor organisation. Ledningen ser budgetprocessen ur ett 
strategiskt perspektiv, ofta enligt nedbrytningsmetoden, där nyckeltal och övergripande ramar 
styr hur resurser fördelas vidare inom organisationen. I den operativa verksamheten ses det 
mer naturligt att istället använda uppbyggnadsmodellen, där verksamhetens faktiska 
omkostnader kalkyleras och sammanställs till en helhet. I mötet av dessa två synsätt kan en 
konfliktsituation uppstå, där olika chefers intressen verkar motstridiga. 
 
I och med att budgeten är lagstadgad har den också en stark kulturell förankring inom 
offentlig sektor och kan till och med betraktas som en helig ritual snarare än som ett 
styrverktyg (Czarniawska-Joerges & Jacobsson, 1989). Studien av Czarniawska-Joerges och 
Jacobsson (1989) visar vidare att budgetprocessen inom offentlig verksamhet mer är ett medel 
för samtal än en beslutande process. Dess användning är inte i första hand ett verktyg för 
åtgärder utan istället ett uttryck för värderingar i organisationen. Politiska löften uttrycks i 
form av budget för olika kommande politiska satsningar, därmed befinner sig ledningen vid 
en offentlig verksamhet mitt emellan politiska beslut och reglering å ena sidan och praktiker i 
verksamheter som verkar i konkurrensutsatta verkligheter med företagsliknande 
överlevnadsvillkor å andra sidan. Reformering av styrmodeller och budgetprocesser har också 
kommit igång senare inom offentlig sektor än inom privat (Baretta & Busco, 2011). 
 
Mycket av den forskning som finns inom ekonomistyrning finns inom det privata segmentet, 
exempel på sådana studier är Merchant (1981), Hansen & Van der Stede, (2004) och Kung, 
Huang & Cheng (2013). Det är inte självklart att slutsatser från studier av företag också gäller 
för offentlig verksamhet. Förutsättningarna skiljer sig en aning, men även offentliga 
verksamheter förväntas i stor utsträckning styras som företag i det avseendet att ekonomin ska 
vara i balans. En begränsad del av forskningen bygger på förutsättningar från offentlig 
verksamhet. Det finns dock undersökningar som visar att resultat från offentlig sektor är 
samstämmiga med resultat från privat sektor (Williams et al., 1990). 
 
Forskning på områden som budget och budgetstyrning är ofta inriktad på att beskriva den 
strategiska ledningsnivån på ett stort antal företag (exempelvis tillfrågas enhetschefer vid 
tusen företag i en studie gjord av Kung et al. (2013)) och visar sällan på en fördjupad bild om 
hur budgeten används för planering och styrning på flera nivåer i en organisation. Med den 
kännedom vi har om uppbyggnad av budget nerifrån och upp i offentlig verksamhet och den 
ständigt närvarande diskussionen om vilket värde budgeten har och hur den ska användas i en 
organisation vill vi studera hur budgeten betraktas som planerings- och styrverktyg på olika 
nivåer i en organisation. Vi vill kunna ge förslag på hur budgeten bör anpassas till 
verksamheten för att den ska fungera bättre för både planering och styrning på flera nivåer i 
en organisation. 
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1.3 Syfte 
Syftet är att beskriva och förstå hur budgeten byggs upp samt används för planering och 
styrning på flera nivåer av en organisation. Syftet är även att identifiera vilka budgetens 
upplevda fördelar är och hur synen på budget och budgetarbete skiljer sig åt mellan olika 
delar av organisationen. 
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2 Metod 
I detta avsnitt beskrivs den forskningsansats samt vilka synsätt studien utgår ifrån samt vilken 
metod som använts för att uppfylla syftet. Därefter beskrivs datainsamlingens utformning och 
kapitlet avslutas med metodkritik och trovärdighet av studien. 

2.1 Forskningsansats 
Forskningsansatsen i studien är deduktiv, det innebär att studien utgår från befintlig teori 
inom ämnet och utifrån studien resultat bekräftas, utvecklas eller revideras teorin. (Bryman & 
Bell, 2005). Vi började med att söka fram teori som var aktuell för denna studie och som 
bildade den teoretiska referensramen. Därefter gjordes en empirisk undersökning vars resultat 
kopplades tillbaka till den teoretiska referensramen och utifrån detta kunde befintlig teori 
utvärderas. För att på bästa sätt kunna uppfylla studiens syfte har en kvalitativ metod använts. 
Då syftet med studien var att beskriva och förstå hur budgeten byggs upp samt identifiera 
upplevda fördelar med budgeten passade denna metod då tonvikten ligger på hur den sociala 
verkligheten uppfattas och tolkas av individerna. I den kvalitativa forskningen beskrivs den 
sociala verkligheten som i ständig förändring då den skapas och konstrueras av individerna 
(Bryman & Bell, 2005). Den kännetecknas av att vara mer fokuserad på ord istället för på 
siffror, vilket gör att intervjuer är en bra datainsamlingskälla. 
 
Studien utgår från aktörssynsättet, där helheten beskrivs som en social konstruktion formad av 
deltagarna och detta synsätt inriktas på att förstå utifrån de enskilda aktörernas synvinkel 
(Arbnor & Bjerke, 1994). Aktörssynsättet lämpar sig väl utifrån studiens syfte att identifiera 
vilka budgetens upplevda fördelar är och hur synen på budget och budgetarbete skiljer sig åt 
mellan olika delar av organisationen. Budgetering ses som en organisatorisk process som 
skapas i sin specifika kontext men den bidrar också till att skapa och upprätthålla densamma 
enligt Czarniawska-Joerges och Jacobsson (1989). För att studera social konstruktion och 
organisatorisk process samt för att skapa en blid av den totala upplevelsen vill vi studera de 
enskilda deltagarna i sin kontext men även hur de kommunicerar med varandra, vilka som 
deltar i processen och på vilka grunder de identifierar och genomför förändringar utifrån 
budgeten eller budgetprocessen. 

2.2 Litteratursökning 
För att få en överblick av ämnesområdet har inledningsvis aktuell kurslitteratur i 
företagsekonomi studerats. Därefter har också relevanta förordningar för offentlig 
verksamhetsstyrning och rapporteringskrav studerats.  
 
För att hitta forskningsstudier inom området har vi börjat vår sökning med sökverktyget 
PRIMO, via universitetets bibliotek. Ett flertal böcker och vetenskapliga artiklar men även 
kandidatuppsatser hittades via dessa sökningar. Därefter smalnade vi av vår sökning till att 
bara söka artiklar i tidskriften Management Accounting Research då det i denna tidskrift 
publiceras mycket just inom studerat ämne. Sökorden har varit: Budget, Budgetprocess, 
Beyond budgeting, Management control, Management accounting och Public sector. Vi har 
även låtit studerade artiklar leda oss vidare via deras nyckelreferenser till ytterligare studier. 
För att söka vidare på referensramar och teorier har sökorden institutionell teori, agentteori, 
situationsteori och motivationsteori använts då vi har funnit att dessa teorier var relevanta för 
vårt forskningsområde. 
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2.3 Undersökningsansats 
Då studien syftade till att beskriva och förstå hur budgeten byggs upp samt hur den används 
för planering och styrning på flera nivåer av en organisation så valdes en fallstudie som 
forskningsansats. En fallstudie är lämplig för studier av aktuella företeelser där 
undersökningen handlar om att förstå och när ett specifikt fall studeras mer detaljerat och 
ingående. Den är också lämplig då det handlar om att beskriva och förstå organisations- och 
ledningsprocesser samt besvara forskningsfrågor av typ ”hur” och ”varför” (Yin, 2007). 

2.3.1 Urval  
Valet av Luleå tekniska universitet för vår fallstudie föregicks av samtal med den centrala 
ekonomienheten om där pågående samtal kring budgetanvändning och styrning vid 
myndigheten. Vi fann detta ämne intressant och då vi också redan arbetar med ekonomi vid 
denna myndighet valde vi därför att gå vidare med att undersöka detta närmare i vår 
kandidatuppsats.  
 
Urvalet av vilka personer som intervjuades grundades på att de ansågs vara representativa för 
de olika nivåerna som studien avsåg att undersöka; strategisk/taktisk respektive operativ nivå. 
På den operativa nivån valdes de personer som har budgetansvar enlig fastställd 
delegationsordning (Luleå tekniska universitet [LTU], 2011). Urvalet på denna nivå gjordes 
även utifrån att Luleå tekniska universitets båda fakulteter skulle vara representerade.  För 
intervjuer med avdelningschefer gav prefekterna förslag på namn som sedan låg till grund för 
urval av dessa personer.  

2.4 Datainsamlingsmetod 
Datainsamlingsmetoden för denna studie innefattar flera olika datakällor såsom samtal, 
dokument och intervjuer. Detta brukar benämnas datatriangulering och är en styrka i en 
fallstudie där möjlighet finns att använda flera datakällor då det kan styrka studiens resultat 
(Yin, 2007). Insamlingen av data började med ett antal samtal med nyckelpersoner vid den 
centrala ekonomifunktionen vid myndigheten vilket gav bakgrundsinformation till studien. 
Även hänvisningar till dokument på Luleå tekniska universitets intranät har erhållits och som 
har använts i empirin (LTU, 2012).  

2.4.1 Intervjuer 
Den metod som valts för att uppfylla vårt syfte är semi-strukturerade intervjuer med personer 
på olika ansvarsnivåer vid Luleå tekniska universitet. Med semi-strukturerade intervjuer är 
intervjuguiden utformad i specifika områden, men intervjuaren kan variera frågornas 
ordningsföljd. Inga fasta svarsalternativ finns utan svarsmöjligheterna är öppna för att få fram 
intervjupersonens åsikter och synpunkter. Som intervjuare finns också då möjlighet att ställa 
ytterligare frågor som inte ingår i intervjuguiden eller som uppkommer utifrån svaren från de 
intervjuade (Bryman & Bell, 2005). Intervjumanus återfinns i Appendix till denna rapport. 
Intervjuer genomfördes 13 maj 2013 med personer på strategisk-taktisk nivå och på operativ 
nivå genomfördes intervjuerna under perioden 14e till 20e maj 2013. 
 
Intervjuerna transkriberades för att kunna återge svaren korrekt. Det utskrivna materialet 
lästes flera gånger för att få fram nyckelbegrepp som i sin tur utgjorde en förteckning av olika 
koder som ligger till grund för vår tolkning och teoretisering (Bryman & Bell, 2005). 

2.5 Trovärdighet 
När det gäller metodkritik i kvalitativa studier används ofta begreppet trovärdighet som 
innefattar såväl pålitlighet som tillförlitlighet (Bryman & Bell, 2005).  
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2.5.1 Pålitlighet 
Pålitligheten i en studie visar det sätt det är möjligt för utomstående att granska 
tillvägagångssätt i undersökningen, för att i sin tur kunna avgöra om resultat är pålitliga 
(Bryman & Bell, 2005). För att säkerställa detta i denna studie har undersökningsupplägg, 
intervjumanus, analysresultat varit föremål för granskning under arbetets gång via 
handledning och studentopponering vid flertalet seminarier för att hela studien ska vara 
granskad vid slutseminariet. Intervjufrågorna har skickats till två olika handledare för 
granskning. Intervjuade personer har getts fingerade namn i återgivning av intervjuerna och 
namnges inte i rapporten. Det är inte individen i sig som studeras utan individer som 
representant för en organisatorisk nivå och/eller en befattning.  
 
Som introduktion fick intervjupersonerna information om uppsatsen och dess syfte via e-post. 
Där informerades också att vi som genomför studien även arbetar med ekonomi på 
universitetet. Personerna kontaktades därefter personligen eller via telefonsamtal för att 
bestämma datum och tid för intervju. Intervjufrågorna mailades inte ut i förväg då vi ville 
undvika att de förberedde sig då detta kan göra att svaren blir mindre spontana och mer 
tillrättalagda. Intervjupersonerna har intervjuats var för sig, aldrig tillsammans, för att 
säkerställa att svaren enbart speglar ett perspektiv. Vi har turats om att ställa frågor, det vill 
säga av totalt sex intervjuer har vi genomfört tre vardera, men båda har deltagit i samtliga sex 
intervjuer. För att korrekt kunna återge och analysera vad som sagts har intervjuerna spelats in 
med tillåtelse av de intervjuade. Intervjuerna ägde rum i lokaler på de intervjuades 
arbetsplatser där vi kunde sitta ostörda. Intervjuerna uppskattades ta 20 till 30 minuter att 
genomföra och det stämde i alla fall utom ett där intervjun tog cirka dubbla den tiden.  

2.5.2 Tillförlitlighet  
Tillförlitligheten i studien återspeglar hur väl det beskrivna stämmer med den verklighet 
studien avser att beskriva (Bryman & Bell, 2005). Utifrån syftet med studien valdes personer 
ut för intervju som ansågs representativa för de nivåer och befattningar som undersöktes. 
Intervjufrågorna har förberetts så att dessa ska vara anpassade för de personer som 
intervjuades. Vid semi-strukturerade intervjuer ges möjlighet att ställa följdfrågor, detta kan 
innebära att frågorna blir ledande och detta måste intervjuaren vara uppmärksam på. Genom 
att datatriangulering använts så ökar tillförlitligheten då flera datakällor bedöms vara en 
styrka vid fallstudier.  
 
Att vi båda arbetar vid myndigheten har både förenklat och försvårat studien. Fördelarna var 
att vi har god kännedom om organisationen, dess struktur, kännetecken och medlemmar. Vi är 
även väl införstådda med den process som studeras samt vanligt förekommande begrepp och 
samband. Närheten till studieobjektet kan påverka studien på ett icke önskat sätt då 
intervjupersonerna också vet vad vi arbetar med, vilket kan ha påverkat de svar som de 
intervjuade gav. Vi har därför tonat ner rollen som projektekonom i beskrivningen av 
budgetprocessen men även när projektekonomens betydelse nämns i intervjusvaren. Genom 
att skriva den ekonomisk-administrativa personalen som innefattar flera yrkeskategorier 
undviks att just betona den egna yrkesrollen.  
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel ges en introduktion till olika planerings- och styrnivåer. Budgetprocessens 
förutsättningar och användningsområden beskrivs samt hur statliga myndigheters styrs. 

3.1 Introduktion till verksamhetsstyrning och budget 
För planering och styrning av verksamheten i en organisation definieras tre olika nivåer, den 
strategiska, taktiska och den operativa nivån. På den strategiska nivån är det ledningen som 
utvecklar visioner och strategier för organisationen. Den omfattar flera år och det innebär att 
där beslutas vilka mål organisationen ska ha samt vilka strategierna ska vara för att uppnå 
dessa mål. På denna nivå är målen tidlösa och med det menas att de existerar tills de ändras. 
Inom offentlig verksamhet är målet i allmänhet att tillhandhålla bästa möjliga service med de 
anslag som tilldelats. Visionerna och strategierna på den strategiska nivån utgör ramen för den 
taktiska nivån (Anthony & Govindarajan, 2007). 
 
Den taktiska nivån innebär att planera och styra för att genomföra strategierna och förverkliga 
visionerna. Mer precist innebär det, enligt Anthony & Govindarajan (2007), planering av vad 
organisationen ska göra, koordinering av aktiviteter, kommunikation och utvärdering, beslut 
om vad och vilka åtgärder som ska göras samt att påverka personer i organisationen för att 
åstadkomma beteendeförändringar. Budgetprocessen ingår i denna taktiska nivå och till 
skillnad från den strategiska nivån som innefattar flera år så avser budgeten normalt endast ett 
år. Budgetens egenskaper är bland annat att det är ett viktigt verktyg för effektiv kortsiktig 
planering och styrning. Budgetförslaget är granskat och beslutat av ledningen och när 
budgeten är godkänd kan den bara ändras under särskilda omständigheter. Den ses som ett 
kontrakt på chefsnivå, det vill säga chefer accepterar att de är ansvariga för att uppnå 
budgetmålen (Anthony & Govindarajan, 2007). Detta benämns också som en strikt 
budgetmodell där även avvikelser mot budget måste förklaras av ansvarig chef. I den andra 
modellen, som benämns som den flexibla, är upprättande viktigare än uppföljningen och 
avvikelser mot budget är inte centralt och graden av engagemang är lägre (Greve, 2011).  
 
Den operativa nivån handlar om att styra så att rätt arbetsuppgifter blir utförda på rätt sätt. Det 
handlar om prestationsutvärdering enligt de instruktioner och kontroller som är fastställda på 
den taktiska nivån och exempel på detta är budgetuppföljning och produktkalkylering 
(Anthony & Govindarajan, 2007).  
 
Verksamhetsstyrning sett ur ett agentteoriperspektiv handlar om att uppdragsgivaren vill att 
uppdragstagaren ska utföra det som ger den bästa nyttomaximeringen för uppdragsgivaren 
(Bakka & Fivelsdal, 2006). Då både principalen, i form av uppdragsgivare, och agenten, i 
form av uppdragstagaren, agerar utifrån ett eget intresse så är konflikter ofrånkomliga. 
Huvuddragen i denna teori är att principalen och agenten har olika preferenser eller mål och 
att relevant information inte är känd för bägge parter. Det är ofta agenten som har all väsentlig 
information, om den inte delges principalen blir det svårt för principalen att kontrollera 
verksamheten. För att förhindra att agenten agerar utifrån eget intresse måste principalen ta 
fram effektiva styrningsverktyg. Dessa kan vara materiella, immateriella, direkt eller indirekt 
kontroll. Exempel på materiella verktyg är prestationslön och pensionsförmåner. De 
immateriella kan till exempel vara befattningstitlar. Indirekt kontroll handlar om uppföljning 
och rapportering medan direkt kontroll avser en mer fysisk övervakning (Bakka & Fivelsdal, 
2006). Detta kan ses gå som en röd tråd genom de olika nivåerna från ledningens beslut 
avseende mål och strategi till utförande av arbetsuppgifter samt kontroll att dessa uppnås. 
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3.2 Styrning av statliga myndigheter 
I rapporten har referenser gjorts till offentlig verksamhet för den övergripande 
problembeskrivningen och den teoretiska referensramen. Fortsättningsvis inriktas dock 
arbetet specifikt på förutsättningarna för en statlig myndighet då det är miljön för fallstudien. 
Sedan 1995 följer statliga myndigheter i Sverige bokföringsmässiga grunder (Falkman & 
Orrbeck, 2001). Bokföringsmässiga grunder innebär att inkomster och utgifter periodiseras 
till intäkter och kostnader vilket i sin tur är ett sätt att mäta förbrukade resurser i förhållande 
till utförda och ersatta presentationer, i stället för i förhållande till faktiska 
penningtransaktioner (Falkman & Orrbeck, 2001). Här skiljer sig således inte statlig 
verksamhet från företagen. Den stora skillnaden är i stället att i den statliga verksamheten 
ligger fokus helt på att medel ska användas effektivt för uppgiften. I privat verksamhet ligger 
fokus snarast på att ett riskkapital ska förräntas, uppgiften är företagsverksamhet i någon 
mening alltid underordnad förräntningen av kapital. 
 
Ansvaret för utveckling och förvaltning av ekonomisk styrning i statlig verksamhet innehas 
av Ekonomistyrningsverket (ESV) på uppdrag av regeringen (förordning 2010:1764). De 
viktiga förordningarna för statliga verksamheter är förordningen om årsredovisning och 
budgetunderlag (FÅB, 2000:605) samt förordning om myndigheters bokföring (2000:606). 
Ekonomi, det vill säga resurser, är medel att uppnå statens mål - ekonomin är aldrig målet i 
sig. Ekonomisk styrning i staten är medel för politikens förverkligande och består av mål- och 
resultatstyrning samt finansiell styrning. Finansiell styrning i staten reglerar hur resurser 
används, resultatstyrningen inriktas mot de prestationer och effekter som blir eller väntas bli 
resultat av verksamheten. Resultatinformation tas fram och analyseras systematiskt för att 
värderas mot de uppställda målen (ESV 2007:23). Detta kan kopplas till institutionell teori då 
statliga myndigheter är styrda av fastställda regler och präglas av de normer och värderingar 
som är vedertagna inom den statliga verksamheten (Grönlund, Tagesson & Öhman 2010). 
 
En myndighets ålagda verksamhet för en period framgår av regleringsbrev från ESV. Där 
framgår även vilka medel myndigheten har till sitt förfogande genom anslag. Resultatet av ett 
års verksamhet presenteras av myndigheten via en årsredovisning innehållande såväl 
verksamhetsresultat som ekonomiska resultat. Myndigheterna lämnar årligen in 
budgetunderlag för den kommande treårsperioden (Falkman & Orrbeck, 2001; www.esv.se). 
Verksamhetsplaneringen vid en myndighet har nära samband med myndighetens 
budgetarbete. Varje myndighet ansvarar för planering och styrning av sin verksamhet med 
utgångspunkt från förväntningarna i regleringsbrevet. Gemensamma regler om 
verksamhetsplanering i staten finns inte (www.esv.se). En statlig myndighet ska ge den bästa 
servicen utifrån tillgängliga medel och ska verka för att nå statens mål. Idealet för staten är att 
göra ett nollresultat då det innebär att statens resurser har använts optimalt. Nollresultat står 
en aning i kontrast mot att samtidigt förväntas bygga upp reserver eller buffert för utrymme 
att utveckla verksamheter. 

3.3 Budget och planering 
I problemdiskussionen redogjordes för vilka områden av en verksamhet som budgeten och 
budgetarbetet anses kunna bidra till. För att ge struktur åt teorierna delas de nu in i 
huvudområdena planering och styrning. Vi söker ge ett ramverk för hur budgeten kan 
användas för planering och vad det är som gör att det kan resultera i styrning. 

3.3.1 Resursfördelning och samordning 
För budgetprocessen måste en arbetsgång och metod för resursfördelning och samordning 
definieras. Denna uppgift ligger på den strategisk-taktiska nivån att förmedla i organisationen. 



 9

Budgeten gör det möjligt att samordna olika delar i verksamheten. Det finns två 
huvudmetoder för detta och dessa benämns som uppbyggnads- och nedbrytningsmetoden 
(Bergstrand, 2003). 
 
Uppbyggnadsmetoden innebär att förutsättningar och anvisningar distribueras ut i 
organisationen. Budgeten byggs upp underifrån och sammanställs successivt uppåt i 
hierarkiska nivåer och kommer till sist tillbaka till företagsledningen för bedömning. Denna 
metod uppskattas då den är demokratisk men den är tidskrävande och det kan finnas en risk 
när den kommer till företagsledningen för bedömning, att den inte stämmer överens med 
ledningens ambitioner. Detta kan innebära att det inte finns någon tid för revidering innan den 
ska fastställas eller att en revidering görs centralt i organisationen. Denna centrala revidering 
kan innebära att medarbetare inte vill ta ansvar för budgeten och deras motivation för att delta 
i budgetprocessen framöver minskar (Bergstrand, 2003). Med nedbrytningsmetoden inleder 
företagsledningen arbetet genom att de anger ramar och målsättningarna för budgeten och det 
är sedan upp till organisationen att försöka utforma en budget som stämmer överens med 
företagsledningens målsättning och ambitioner. Det är rätt vanligt att dessa två metoder 
kombineras genom att klara målsättningar ges från strategisk-taktisk nivå och därefter byggs 
budgeten upp underifrån så att den operativa nivån får ge sina synpunkter och vara delaktiga 
(Bergstrand, 2003). Uppbyggnads- och nedbrytningsmetoden förstås genom agentteorin då 
där tydliggörs att både principalen och agenten är nyttomaximerade, se beskrivning i kapitel 
3.1.  Båda vill då uppnå det som passar bäst för deras respektive intresse. För att all relevant 
information ska komma fram och att budgeten ska bli så korrekt som möjligt är det bra att 
kombinera dessa två metoder. 
 
Då budgeten är ett verktyg för att se framtida planer bör det även tas hänsyn till vilken grad av 
risk som inkluderas i budgeten. Med risk menas att inte veta vilka de framtida händelserna är 
men att ändå uppskatta sannolikheten huruvida de kommer att inträffa eller inte, trots 
osäkerhet (Collier & Berry, 2002). En budget kan vara utformad på olika sätt. Vid en form av 
budgetering används formella sannolikhetsmodeller för att se vilka effekter olika 
konsekvenser får vid olika antaganden. Denna modell kallas riskmodell. En annan typ av 
modell som Collier och Berry (2002) beskriver kallas övervägd riskbudgetering. I denna 
modell används informella sannolikhetsmodeller för att skapa olika nivåer av konsekvenser, 
till exempel hög, låg eller medel risk av olika antaganden. Budgeten kan också vara 
exkluderad från riskberäkningar och bygger på förväntade och eller säkra prestationer. När 
budgeten utformas på detta sätt behandlas risktagandet i ett annat system utanför 
budgetsystemet men riskberäkningen kan ändå ingå i själva budgetprocessen (Collier & 
Berry, 2002).  

3.3.2 Uppföljning och kontroll 
Budgetuppföljning definieras av Kung et al. (2013) som en frekvent och detaljerad kontroll av 
utfall jämfört med budgetmålen. Syftet med budgetuppföljning är att genom redogörelser 
skapa ansvarskänsla och med kontinuerliga uppföljningar kunna rätta till avvikelser och 
motivera löpande förbättringar. Detta är ett av de styrverktyg som agentteorin tar upp vad 
gäller principalens kontroll; att agenten agerar utifrån principalens intressen och inte sitt eget 
(Bakka & Fivelsdal, 2006). Genom att gå igenom verksamhetens utfall skapas underlag både 
för beslutsfattande och underlag för nästa budget. För att kunna uppnå dessa syften måste det 
finnas riktiga och avstämda rapporter som tas fram för det tidsperioder som passar 
verksamheten (Bergstrand, 2003). Resultatrapporter är dessutom värdelösa om de inte leder 
till någon åtgärd (Anthony & Govindarajan, 2007).  
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När det gäller uppföljning och kontroll kan den också ses ur ett situationsteoretiskt perspektiv. 
Enligt denna teori finns det inte något bästa sätt att organisera, leda, styra och fatta beslut på i 
en organisation utan det beror på hur den externa och den interna situationen ser ut för 
organisationen. Det optimala sättet blir då organisationen har anpassat sig till den situation 
som den befinner sig i vad gäller hur den inre strukturen ser ut och den externa omgivning 
som den verkar i, det vill säga när den bästa kombinationen av dessa två uppnås. De externa 
faktorerna är krav från myndigheter, kunder och leverantörer, de interna faktorerna är 
organisationens storlek och teknologi (Donaldson, 2001).  

3.3.3 Process och processutveckling  
Med en flexibel budgetmodell deltar anställda aktivt i budgetprocessen och har möjlighet att 
påverka budgetmålen och även processen (Merchant, 1981; van der Stede, 2001). Enligt 
Merchant (1981) så ger delaktighet i budgetarbetet en positiv effekt på chefers motivation och 
attityd till budgetering. Det bidrar också till en vilja att uppnå budgetmålen av de delaktiga. 
Även Kung et al. (2013) menar att ett aktivt deltagande i budgetprocessen gör att de anställda 
bättre förstår organisationens budgetmål vilket ökar både deras arbetstillfredsställelse och 
prestation. Genom att de anställda får delta i processen skapas ett förtroende för cheferna som 
resulterar i att tagna beslut inte möter starkt motstånd. Hur stort deltagande chefer och 
anställda har i budgetprocessen påverkar vilken betydelse den kommer att utgöra för både 
deras motivation och prestation. Den strikta modellen karaktäriseras av att organisationen 
genom den följer standardiserade rutiner för budgetprocessen och förlitar sig på de formella 
regler som är uppsatta inom organisationen samt att den har en formell styrning (Van der 
Stede, 2001). I den strikta modellen är tonvikten på att nå de kortsiktiga målen och toleranser 
mot budgetavvikelser är låg (Van der Stede, 2001).  
 
När en förändringsprocess ska genomföras i en organisation finns inom organisationsteori 
stöd för viktiga aspekter att ta hänsyn till, dessa är utvecklade från beteendeteori. Enligt, till 
exempel, Leavitt-modellen som presenteras i Bakka och Fivelsdal (2006) bör hänsyn tas till 
de fyra komponenterna; uppgifter (vad ska förändras), struktur (i vilken kontext ska 
förändringen ske), aktörer (vilka är delaktiga/påverkade av förändringen) och teknologi 
(tekniskt stöd och/eller omgivning där förändring ska ske). Enligt modellen är det viktigt att 
se helheten i ett förändringsarbete för att försäkra sig om att skapa en ny sammanhängande 
helhet. Iterativ budgetering är ett sätt att förbättra budgetprocessen genom att budgeten 
bearbetas i flera varv för att få en bättre exakthet i bedömningarna. Detta är en arbetsam 
process och det kan upplevas som att budgeten aldrig blir klar eller att det inte blir så stora 
skillnader i resultatet efter varje bearbetning (Bergstrand, 2003). 

3.4 Budget och styrning 
Att en budget används för planering är vanligt inom ekonomistyrning, men vilka är det 
egentliga förutsättningarna och kanske även begräsningar eller hinder för att denna plan också 
ska kunna användas framgångsrikt för styrning av verksamheten? 

3.4.1 Ansvarighet och prestationsvärdering 
Det är den strategiska nivån som definierar och styr arbetet avseende ansvarighet. Det innebär 
att det är den nivån som formar de strategier och mål som ligger till grund för ansvarfull 
styrning som sedan ska implementeras på den operativa nivån i form av konkreta uppgifter, 
rutiner och checklistor (Power, 1997 refererad i Bryane M, 2005). 
 
Används en strikt styrmodell så innebär ansvarighet att mellanchefer måste redogöra för 
avvikelser mot budget och att det är främst deras prestation att uppnå målen som utvärderas 
(Van der Stede, 2001). Det kan inte finnas någon styrning om det inte finns någon ansvarighet 
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som kan leda till några påföljder. Skillnaden mellan ansvarighet och ansvar är att med 
ansvarighet menas att den som har fått uppdraget också har redovisningsskyldighet för 
vidtagna åtgärder. Med ansvar enbart följer inte denna redovisningsskyldighet (Munro & 
Mouritsen, 1996). Inom ekonomistyrning används ofta agentteorin för att beskriva 
förhållandet mellan chefer och deras överordnande vad gäller att få utfört det arbete som 
personen är anlitad för och hur detta ska styras (Anthony & Govindarajan, 2007).  
 
När det gäller ansvarighet och prestationsvärdering så kan även positiv redovisningsteori 
(PAT, positive accounting theory) användas. Den bygger på agentteorin där alla individer 
arbetar för att maximera sin egen vinst och menar att beroende på hur förhållandet är mellan 
principal och agent så påverkar det vilka redovisningslösningar som används och blir 
normgivande i organisationen. Teorin hjälper även till att förklara hur denna praxis växer 
fram. Är det en stark ledning i organisationen med god inblick i verksamheten används 
lösningar som är till fördel för principalen och är det en svag ledning vars inblick i 
verksamheten är begränsad används lösningar som främjar agenten (Grönlund et al., 2010).  

3.4.2 Motivation 
Motivation är ett komplext begrepp som utvecklats inom organisationsteori sedan Maslows 
behovshierarki utvecklades under 1940-talet. Denna teori bygger på att ett antal 
grundläggande fysiologiska och psykologiska behov styr motivationen i allt som en människa 
gör. Herzberg (refererad i Bakka & Fivelsdal, 2006) vidareutvecklar detta i sin motivations- 
och hygienteori, där hygienfaktorerna påverkar om medarbetare är missnöjda utifrån hur de är 
behandlade på sitt arbete, motivationsfaktorerna påverkar om medarbetare trivs och grundar 
sig på det huvudsakliga innehållet i själva arbetsuppgifterna. Båda dessa aspekter styr 
motivationen (Bakka & Fivelsdal, 2006). Som en del i motivationsteorin finns 
attributionsteori; det centrala för motivationen är hur ett resultat förklaras inte egentligen vad 
som hänt. Häri ryms aspekten om var kontrollen ligger för det inträffade, beror det på inre 
faktorer (personen själv), på yttre faktorer eller möjligen en kombination därav. Här finns 
stora individuella skillnader, olika attributionsstilar, där några personer konsekvent förklarar 
orsaker med externa faktorer. Det viktiga är dock att där medarbetaren upplever att kontrollen 
är intern kan det också bidra till att medarbetaren är motiverad att vidta korrigerande åtgärder 
(Jacobsen & Thorsvik, 1998). 
 
Den mest utvecklade varianten av motivationsteori finns hos Hackman och Oldham (1980) 
där hittar vi ett antal centrala arbetsegenskaper som förutsättningar för upplevelsen av 
meningsfullt arbetet. Dessa förutsättningar är arbetsuppgiftens variation, dess betydelse för 
organisationen och dess krav på olika färdigheter hos den enskilde. Befattningens autonomi 
när det gäller att planera och utföra arbetet styr förmågan att känna ansvar för resultatet. 
Förekomsten av återkoppling på utförd arbetsuppgift bidrar till god kännedom om resultatet 
av arbetet. Enligt denna teori leder alla de psykologiska tillstånden till upplevelse av ett 
meningsfullt arbete samt kännedom om resultat och ansvarskänsla för resultat samt till hög 
motivation i form av effektivitet och tillfredsställelse i arbetet (Bakka & Fivelsdal, 2006). 
Detta konstaterar även Kung et al. (2013) när de säger att delaktighet i processen bidrar till 
motivation hos anställda och chefer. Med en flexibel styrmodell där de anställda är delaktiga 
tenderar det att motivera till bättre prestationer och minimerar dåligt beteende. Det bidrar till 
att de ansvariga på operativ nivå vill uppnå budgetmålen som är satta (Kung et al., 2013). Om 
organisationen tillämpar en strikt styrmodell så tenderar det att på operativ nivå endast ses 
som ett kontrollverktyg av prestationer. Anställda riskerar att inte känna någon motivation till 
att uppnå satta budgetmål om de inte har varit delaktiga i processen (Kung et al., 2013).  
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3.4.3 Kommunikation 
Beskrivning av kommunikation i organisationen delas ofta upp i formell kommunikation och 
informell kommunikation. Informell kommunikation kännetecknas av att den är mer social 
och personlig. Det är direkt kommunikation mellan människor och den är inte systembaserad. 
Formell kommunikationen kännetecknas av att den förs i officiella kanaler och är mer 
systembaserad, regelbunden och effektiv. Enligt Kung et al. (2013) accepterar och förstår 
anställda organisationens mål bättre om kommunikationen är formell. Framförallt i 
budgetprocessen är kommunikationen viktig då det kan förbättra resursutnyttjandet i 
verksamhetens olika delar (Van der Stede, 2003). Vid budgetuppföljning med en flexibel 
modell lägger ansvariga större vikt på slutresultatet, det vill säga vid den sista raden än på 
detaljerna i budgeten. Fokus är inte att nå kortsiktiga budgetmål utan istället på en tydlig 
kommunikation i verksamheten (Kung et al., 2013).  
 
Återkoppling är också en viktig del av kommunikation, återkopplingen representeras av det 
svar som mottagaren av ett budskap ger tillbaka till sändaren av budskapet. Genom 
återkopplingen kan sändaren avgöra om budskapet nått fram eller åtgärden fått avsedd effekt. 
Därför är också återkopplingen en viktig del av styrningen av en organisation (Bakka & 
Fivelsdal, 2006). Hela kedjan från sändaren av ett budskap genom vald kanal till mottagaren 
av budskapet och dennes återkoppling till sändaren kan vara behäftade med ett antal fel, dels i 
form av brus eller hinder i kanalen för budskapet men även i form av mer eller mindre 
medvetna störningar (Bakka & Fivelsdal, 2006).  

3.5 Budgetprocessen vid planering och styrning 
Modellen nedan (Figur 1) visar vilka delar som anses vara viktiga när det gäller att 
åstadkomma en optimal budget för planering och styrning.  De olika delarna påverkar 
varandra både vertikalt och horisontellt genom att resursfördelning och samordning inte kan 
göras optimalt om inte kommunikationen med berörda parter fungerar. Uppföljning och 
kontroll är en viktig del för att se att budgeten följs och för att se om några förutsättningar har 
ändrats som påverkar styrningen. Processutvecklingen ger tillgång till verktyg som underlättar 
både planering och styrning och som kan bidra till bättre kommunikation och motivation. 
 
 

 
 
Figur 1. Budgetmodell för planering och styrning (omarbetning av Greve (2011)) 
 
Avsikten med studien är att identifiera de olika delarna, analysera hur de upplevs i 
organisationen och även om de samverkar eller påverkar varandra. När alla delarna är 
förklarade kan mönster framträda om hur budgeten i praktiken används för planering 
respektive styrning i en organisation.  
 

Planering

Resursfördelning och samordning

Uppföljning och kontroll

Processutveckling

Styrning
Ansvarighet och 

prestationsutvärdering

Motivation

Kommunikation

Budget 



 13

Målformulering görs på ledningsnivå och prognoser är oftast kopplade till dessa medan 
budget handlar om fördelning av resurser och det är en standardiserad process som är 
tidskrävande (Bourmistrov & Kaarbøe, 2013). Bourmistrov & Kaarbøe (2013) visar också att 
budgetplanering och budgetstyrning kan ses som två olika funktioner och att det inte finns 
någon koppling mellan dessa två i en organisation. Budgetplanering innebär att resurserna 
fördelas utifrån de förutsättningar som råder vid det tillfället och utgår inte från de uppsatta 
målen. Budgetstyrning sker utifrån de mål som satts på ledningsnivå och inte utifrån 
budgetplaneringen.  
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4 Empiri 
Inledningsvis beskrivs tidplan för budgetprocessen och uppföljning vid Luleå tekniska 
universitet. Därefter följer presentation och sammanställning av intervjusvar på strategisk-
taktisk respektive operativ nivå vid myndigheten.  

4.1 Introduktion till Luleå tekniska universitet 
På Luleå tekniska universitet bedrivs utbildning och forskning inom 69 ämnen fördelade på 
filosofisk och teknisk fakultet. Fakulteternas verksamhet leds av fakultetsnämnderna, se Figur 
2. Till stabsfunktionen Verksamhetsstöd hör ett antal enheter såsom IT-service, 
forskningsfinansiering Grants office, Fastighet och säkerhet med flera.  I verksamhetsstödet 
finns också ett Administrativt verksamhetsstöd vari personal- och ekonomi-funktionen bland 
annat ingår. Den operativa verksamheten för utbildning och forskning är organiserad på sex 
institutioner. Universitetet har cirka 1 600 anställda fördelade på fem campusorter. Antalet 
studenter uppgick den 31 december 2012 till 19 000. (www.ltu.se).  
 

 
 
Figur 2. Organisationsstruktur Luleå tekniska universitet (Källa: www.ltu.se) 
 
Den strategisk-taktiska nivån utgörs på universitetet av universitetsstyrelse, rektor, 
verksamhetsstödet och fakultetsnämnderna. Den operativa verksamheten utgörs av de sex 
institutionerna. Institutionerna leds av en budgetansvarig prefekt och på varje institution är 
verksamheten indelad i ett antal avdelningar där forskning och undervisning bedrivs. 
Avdelningarna leds av en avdelningschef med budgetansvar.  

4.2 Tidplan för budgetprocess och budgetuppföljning 
Hela beskrivningen av budgetprocessen nedan är hämtad från Luleå tekniska universitets 
dokument ”Detaljerad tidplan Verksamhetsplan och budget 2013-2014” (2012). 
Budgetprocessen startar i juni på den strategiska nivån då rektor beslutar om 
planeringsförutsättningarna för de två kommande åren. Dessa ligger till grund för budgeten 
som ska göras senare under året. Se Figur 3 nedan. 
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Figur 3. En översikt över budgetprocessens start och olika delmoment 
 
I september tar regeringen, med budgetpropositionen, beslut om statens budget för 
nästkommande år och då erhålls också de ekonomiska förutsättningarna. Dessa ligger till 
grund för det beslut som rektor tar i oktober avseende de ekonomiska förutsättningarna för 
universitetet. Mallar och anvisningar för budgetarbetet färdigställs och distribueras ut till 
institutionerna, den operativa nivån. På den operativa nivån byggs budgetarna nerifrån och 
upp från forskningsämne till avdelning och institution, innan den lämnas över till den 
strategisk-taktiska nivån. 
 
Budgetarbetet ska vara klart i november och innan budgetförslaget lämnas in har prefekterna 
vid institutionerna dialoger om budgeten med respektive avdelningschef och 
ämnesföreträdare för att gå igenom verksamhet och budgetförslag. Vid dessa möten kan även 
ekonomisk-administrativ personal vid institutionen delta. Institutionens budgetförslag lämnas 
därefter till den centrala ekonomifunktionen för översyn och sammanställning. Därefter följer 
ett antal dels förberedande budgetdialoger och slutligen rektorsdialog för respektive 
institution var för sig. Vid dialogerna medverkar representanter för både strategisk-taktisk och 
operativ nivå. Utifrån dessa dialoger kan ändringar av budget på den operativa nivån bli 
nödvändiga och efter revidering lämnas sedan den definitiva budgeten in till den strategiska 
nivån.  
 
Den slutgiltiga budgeten beslutas av rektor och signeras av rektor respektive prefekt. I 
december tar styrelsen och rektor vid universitetet beslut på den slutgiltiga budgeten som ska 
gälla för nästkommande år och den godkända budgeten lämnas till regeringen senast den 23 
februari året därpå. Uppföljning av budget sker i samband med de prognoser som utarbetas 
per 30 april respektive 30 september för innevarande år. Uppföljning av budget gentemot 
utfall görs i samband tertialbokslut per 30 april och 31 augusti samt vid årsbokslut per den 31 
december. 
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4.3 Intervjuer strategisk‐taktisk nivå 
Intervjusvar från strategisk-taktisk nivå presenteras nedan. 

4.3.1 Intervju nummer 1 – Astrid  
På strategisk-taktisk nivå har budgeten ett stort värde för det är i den styrningen läggs. Målet 
är att styrningen ska vara långsiktig för att som Astrid säger ”kunna dra i rätt trådar”. Astrid 
menar att universitetet inte är riktigt där än men det är målet. Det är viktigt att skapa 
medvetenhet genom att arbeta med nyckeltal, för exempelvis externa medel och anställda, att 
kunna hantera dessa samt att se framtida risker som kan påverka budgeten. Det som enligt 
Astrid är absolut viktigast vid arbete med budgeten är att den ska ”ses som en spegling av 
verksamheten men att den är i siffror”.  
 
På strategisk-taktisk nivå lämnas ett budgetunderlag på fyra år till regeringen och målet är att 
även institutionerna ska göra en fyraårsbudget då det bidrar till en långsiktig planering över 
resursfördelning och samordning. Ur ett långsiktigt perspektiv är omvärldsbevakning och att 
kunna se vad som finns bakom kröken samt hur det har sett ut historisk betydelsefullt så att 
det inte ska uppstå situationer där personal behöver sägas upp på grund av bristande 
uppföljning och kontroll. När det gäller att uppnå målet att arbeta mer med långsiktig 
planering och budget så arbetas det på strategisk-taktisk nivå med att ta fram nya verktyg för 
planering av grundutbildning, bemanning och externa medel. Mer information om de olika 
nyckeltal som tagits fram för myndigheten och hur dessa ska användas för att kunna bedöma 
och bygga upp budgeten för att få in ett långsiktigt tänk ska också formuleras från strategiskt 
håll. Detta ligger på deras funktionsansvar enligt Astrid. 
 
På frågan hur ledningen vill styra prefekterna är svaret att den styrningen sker genom 
verksamhetsuppdraget vilket är universitetets strategidokument och alltså då inte budgeten. 
Samtidigt säger Astrid att ”budgeten är själva styrrälsen”. Den totala budgeten för 
universitetet utvärderas från regeringen efter att årsredovisningen skickats in där det 
rapporteras vad som är gjort under året och där förklaras också avvikelser i utfallet jämfört 
med budget. Om det sker någon återkoppling från regeringen tillbaka till universitetet vet inte 
Astrid utan hennes arbete är slutfört efter att årsredovisningen är inskickad.  
 
För att förbättra budgeten som styrverktyg så bör den operativa nivån enligt Astrid, har klart 
för sig de olika parametrarna (nyckeltalen) då ledningen vid strategisk-taktisk nivå styr 
institutionerna efter dessa och att prefekterna i sin tur också styr avdelningarna på samma sätt. 
Astrid menar också att det finns mycket att förbättra vad det gäller analyser av olika slag. För 
att nå en förbättrad budgetstyrning så anser Astrid att de som måste delta i processen är 
prefekterna, ekonomisk-administrativ personal och avdelningschefer då det enligt henne är de 
som ska arbeta med styrning. Både vad gäller budgetplanering och budgetstyrning så är 
kommunikationen en viktig del. I planeringsfasen så går information om planerings-
förutsättningarna ut till den operativa nivån genom information till ekonomisk-administrativ 
personal då det enligt Astrid är de som håller i budgetarbetet. Vid större förändringar kan 
även den administrativa chefsgruppen samt prefekter bli informerade om dessa. Är det inga 
större förändringar inför budgetarbetet så skickas dessa planeringsförutsättningar bara ut i 
pappersform.  
 
När det gäller budgetstyrning menar Astrid att det vore önskvärt att ”inte prata så mycket 
detaljer utan prata mer verksamhet” och då kanske framför allt vad det finns för risker i 
verksamheten. Detta är kanske mer angeläget för de institutioner som till största delen har 
grundutbildningsverksamhet och inte så stor del forskning då de är väldigt beroende på hur 



 17

studentkullarna i Sverige ser ut. Astrid menar också att bra styrning är att satsa offensivt för 
att få den tillväxt som eftersträvas och genom att använda de strategiska avsättningar som 
görs på varje institution byggs framtiden. 

4.3.2 Intervju nummer 2 – Beatrice 
Beatrice anser att budgeten är betydelsefull på övergripande nivå för resursplanering. Begrepp 
som återkommer i samtalet med Beatrice är också budget i balans och långsiktighet. Budget i 
balans innebär att ”nyttja resurserna på ett optimalt sätt” vilket dessutom helst leder till ett 
nollresultat. Långsiktigheten kläs inte konkret i antal år. Universitetet lever med tvååriga 
planeringsperioder och ettårig budget. Långsiktighet förstås som fyra år eller längre, det vill 
säga minst två planeringsperioder. 
 
När det gäller resursplaneringen är det i första hand personalplanering som avses. 
Resursplaneringen beror på bedömningen av tillströmning av studenter och förmågan att 
erhålla extern forskningsfinansiering. Forskningssidan upplevs svårare att bedöma. Till detta 
kommer också svårigheten att bedöma behovet av konsulter i de båda verksamheterna. År 
2012 var en stor avvikelse mellan budget och utfall på driftkostnader, där konsulter var en 
bidragande post. 
 
Uppföljningen på strategisk-taktisk nivå görs dels internt i samband med uppföljningarna i 
april och september och externt i samband med årsredovisningen till regeringen (se Figur 3). 
Till varje uppföljning noteras avvikelser mot budgeten, för både kostnads- och intäktssidan. 
Olika interna intressenter får möjlighet att ta del av uppföljningen, från universitetsstyrelsen 
till medarbetare via informationsmöten. Vid uppföljningstillfällena kan korrigeringar av 
budget göras. Årsredovisningen till regeringen är den centrala uppföljningen. Det är först då 
hela bilden är klar. 
 
Institutionerna bygger sina budgetar med detaljrikedom nerifrån och upp. Organisationen 
lägger mycket tid under hösten på budgetarbetet, först med förberedande 
budgetförutsättningar på strategisk-taktisk nivå, sedan med institutionerna på den operativa 
nivå och sedan med efterföljande dialoger i tre steg för att sammanföra den strategiska och 
den operativa nivån (se beskrivning av arbetsgången i kapitel 4.1). Avslutningsvis 
undertecknas underlagen av ansvariga prefekter samt rektor. Ändå går delarna inte att 
aggregera till en helhet, då fel är inbyggda i modellen. Exempelvis kan verksamheter undvika 
att ta med ännu icke bekräftade intäkter (forskningsbidrag) och det leder till fel omslutning 
som bygger på en icke sannolik nivå på personal- och/eller konsultkostnader. Det är här 
långsiktigheten kommer in tänker Beatrice, en processförändring som faktiskt redan är 
påbörjad på strategisk-taktisk nivå. Genom att på operativ nivå också bygga in långsiktigheten 
i processen kan de ettåriga detaljbudgetarna lättare rimlighetsbedömas. Det blir tydligt om 
exempelvis personalkostnaden gör en onormal topp eller dal för det aktuella budgetåret. 
Beatrice skulle gärna se att det även på operativ nivå tillämpas en modell där budgeten byggs 
både uppifrån och ner och nerifrån och upp. 
 
Beatrice upplever att budgetens värde på den operativa nivån varierar med god respektive 
dålig ekonomi. Stor avvikelse uppåt (stort plus) verkar inte betraktas som en allvarlig 
avvikelse. Det får bli som det blir, bara det blir plus. Trots allt budgetarbete som läggs ner på 
strategisk-taktisk och operativ nivå ses den ”mer eller mindre som en pappersprodukt”. Här i 
ryms också viss självkritik från Beatrice sida, kanske har inte tillräckligt tydliga riktlinjer eller 
motiv satts upp från strategisk-taktisk nivå så att de varit tydligt uppfattade på den operativa 
nivån. En ambivalens lyser också igenom angående vem eller vilka som ska som bidra till att 
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säkerställa en förbättrad process och förtydligade riktlinjer. Samtidigt som hon uttrycker att 
”alla nivåer” måste vara inblandade när processen förbättras är det delar av det administrativa 
stödet hon först nämner angående vilka som ska kunna genomföra viktiga förändringar, men 
säger samtidigt att ”många tycker att sådan här information ska komma från rektor”.  

4.4 Intervjuer operativ nivå 
Intervjupersonerna har budgetansvar och representerar två nivåer i den operativa 
verksamheten, där prefekt är överordnad avdelningschef. På avdelningen finns dessutom ett 
antal ämnesansvariga verksamhetsledare (ämnesföreträdare) samt lärare och forskare. 

4.4.1 Intervju nummer 3 – Prefekt Carin 
Carin upplever att budgeten har stort värde, mycket för att den sätter grunden för utveckling 
generellt och för de strategiska satsningarna på institutionen specifikt. Budgetarbetet 
möjliggör bland annat scenarios där olika alternativa strategier testas. Dessutom bidrar det 
övergripande budgetarbetet på universitetet till att det bereds utrymme för gemensamma 
funktioner såsom innovationskontor och utveckling av entreprenörskap. Detta är funktioner 
som är svårare för en ensam institution att skapa utrymme för i sin budget. 
 
Det budgetarbete Carin beskriver på institutionen handlar om att planera det kommande årets 
verksamhet som består i att bedriva undervisning med god kvalitet samt att möjliggöra 
utrymme för strategiska satsningar på institutionen. Under samtalet med Carin återkommer 
ofta begreppen kompetensförsörjning och återkoppling. Kompetensförsörjningen är en viktig 
del av de strategiska satsningarna och då handlar det ofta om kompetensutveckling där lärare 
ges utrymme till forskningsmeritering genom att friställas från undervisning till viss del av sin 
beläggning. Med budgetarbetet och verksamhetsplaneringen läggs grunden för styrningen, så 
att man vet var man ska innan man börjar styra. Men det är i återkopplingen man ser ”att det 
här är en styrning och inte bara en verksamhet som flyter” och det är i återkopplingen som 
resultatet av styrningen syns. 
 
Delaktiga i det beredande arbetet är den ekonomisk-administrativa funktionen tillsammans 
med ekonomifunktionen på strategisk-taktisk nivå men även inom nätverk för den 
ekonomisk-administrativa funktionen på universitetet. För ledning och styrning av budget är 
det främst avdelningscheferna som är inblandade, de har övergripande ansvar för såväl 
utbildnings- som forskningsverksamheten. Därför är också utbildning av nytillträdda 
avdelningscheferna viktig för att det ska kunna iklä det ansvar som är ålagt dem. 
Ämnesföreträdare har visserligen också ett ansvar, nämligen att utveckla forskningen, men 
den verksamheten är svårare att bedöma och känns mer osäker i ekonomiska termer. 
Dessutom är den svårare att utvärdera när den är framgångsrik genom objektiv mätning. Men 
det är viktigt att även ämnesföreträdare är delaktiga i dialoger och här är institutionens 
ledningsgrupp ett viktigt forum. 
 
Motiven till att arbeta med budgeten är tvådelad, dels bidrar det till att undanröja problem i 
form av dålig ekonomi som kan leda till uppsägningar och dels bidrar det till den viktiga 
utvecklingen av både undervisnings- och forskningsverksamheten. Kompetensutvecklingen i 
form av forskningsmeritering ger högre värde dels på undervisningen i sig men medför också 
att forskningsverksamheten kan utvecklas med mer extern forskningsfinansiering för 
kommande satsningar. Slutligen är vi tillbaka till återkopplingen, återkoppling som återförs 
till den enskilde läraren eller forskaren men även till ansvariga avdelningschefer och 
ämnesföreträdare för att utvärdera och utveckla sina strategier för nästa period. Att göra 
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budgeten ”värdeskapande var ett bra ord man vänder lite grann i hjärnan, det blir inte så 
tydligt att det är styrning utan det får ett värde”. 

4.4.2 Intervju nummer 4 – Avdelningschef Doris  
Doris anser att budgeten som helhet har ett väldigt stort värde. Den är ett mått att förhålla sig 
till och hur strategiska planer ska läggas upp för verksamheterna. Utifrån budgeten syns vad 
det finns för ekonomiska resurser att anställa personal samt utrymme för 
kompetensutveckling och forskning. I planeringsarbetet är det viktigt att ha en dialog med 
ämnesföreträdare/ämnesansvariga vad gäller planerade forskningsansökningar. Omfattningen 
av forskningen när det gäller intäkter och personalbemanning påverkar 
grundutbildningsverksamheten vad gäller tillgång till personal. Detta säger Doris är en ”svår 
balansgång” då forskningsbudgeten är osäker i och med att det är osäkert om 
forskningsansökningarna kommer att bli beviljade eller inte när budgeten görs. I 
planeringsskedet är det viktigt att diskutera med ledningsgruppen och den ekonomisk-
administrativa funktionen på institutionen planerna för verksamheten och förstå sambandet 
mellan behov och vad det får för konsekvenser.  
 
När det gäller uppföljning och kontroll säger Doris att de tittar fortlöpande på hur budgeten 
ser ut och gör justeringar utifrån vad som händer i verksamheten samt vid årets slut. Det som 
är viktigt är att se över som personalansvarig är bemanningen. Detta gör Doris var sjätte till 
åttonde vecka för att arbeta mer strategiskt vad gäller avdelningens utrymme för utbildning, 
forskning och kompetensutveckling. Doris efterfrågar mer utbildning och kompetens inom 
budgetstyrning då ingen sådan automatiskt ges vid tillträde av en tjänst med budgetansvar. 
Som chef anser hon att det är viktigt att ha långsiktiga strategier och då behövs en 
övergripande förståelse för strategier och styrning och hon uttrycker även att idag är 
planeringen och strategin ganska kortsiktig. Doris säger att ”om vi nu ska ha vissa strategier 
som ska följa visionerna som universitetet lägger upp så behöver det kopplas ner till 
respektive institution och avdelning”. Här menar Doris att det kanske behövs hjälp externt 
eller att det kanske måste arbetas mer på övergripande nivå, de olika ledningsfunktionerna 
och de som arbetar med ekonomi. Doris efterlyser ett mer kvalitativt arbete med dessa frågor 
och möjlighet att reflektera över dem innan det sedan ska sättas på pränt.  
 
Doris upplever inte att hon själv utvärderas utifrån budgeten och hur budgeten sedan stämmer 
med det ekonomiska utfallet, det är mer en fråga på prefektnivå säger hon. De tittar 
fortlöpande på budgeten under året och från och med i år har de infört att ämnesföreträdarna 
attesterar det kostnader som rör deras ämne då de har bättre översikt över detta än vad Doris 
har som har det övergripande ansvaret för avdelningen även om det är hon som gör budgeten 
för hela avdelningen. Doris drivkraft är att budgeten ska vara i balans och att på sikt kunna 
öka personalstyrkan. Genom återkommande dialoger med ämnesföreträdarna runt personal- 
och forskningsfrågor vill hon stimulera forskare att söka forskningsmedel och se över behovet 
av personalens kompetensutveckling. Doris har också återkommande dialog med den 
ekonomisk-administrativa funktionen på institutionen om hur det ser ut ekonomiskt och kan 
då planera och styra därefter. Detta uttalande från Doris sammanfattar hennes syn på budget 
och styrning väldigt bra. ”Budgeten är en väldigt central del som hela tiden följer med i 
verksamheten och som är väldigt återkommande i dialog med dem som jobbar med ekonomi”.  

4.4.3 Intervju nummer 5 – Prefekt Eva  
Utifrån att universitetet är en lönetung organisation är budgeten jätteviktig anser Eva, då den 
ger oss förutsättningarna för personalplanering vad gäller hur mycket personal vi kan ha och 
om vi kan anställa personal under året. Innan budgeten för institutionen ska sammanställas 
har Eva budgetdialoger med respektive ämnesföreträdare om dennes budget för att få 
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information om och diskutera bemanning, pågående forskningsprojekt och hur långt fram i 
tiden dessa sträcker sig. Hur planeringen ser det ut vad gäller antal publicerade artiklar och 
disputationer som är prestationsrelaterade och genererar interna medel diskuteras också under 
dessa dialoger. Eva säger att de försöker hålla sig till projekt som är beslutade, det vill säga 
där intäkter och kostnader är säkra då Eva inte kan bedöma budgeten om det finns gissningar 
på sannolikheten att sökta forskningsbidrag blir beviljade. Detta gör också att det i det flesta 
fall inte tas risker när det gäller anställning av personal då detta görs först när ett 
forskningsprojekt har blivit beviljat. Det är även i de här dialogerna som Eva frågar vad 
respektive ämne planerar för strategiska satsningar utifrån vad de har i eget kapital och här 
kommer även diskussion om strategiska medel som prefekten styr över.  
 
När det gäller uppföljning och kontroll anser Eva att tertial- och årsbokslut är viktiga, det är 
även de prognoser som görs två gånger per år. Detta ger en bra avstämning på hur 
institutionen ligger till ekonomiskt och om det är några förutsättningar som har ändrats efter 
att budgeten är gjord. Det som kan förbättras är tidsaspekten både vid budgetarbetet och vid 
uppföljningen. Då Eva inför sammanställning av budget vill ha budgetdialog med varje 
ämnesföreträdare så blir det väldigt intensivt med tanke på att den ekonomisk-administrativa 
funktionen vill vara helt klara med alla uträkningar för respektive ämne innan dialogerna sker 
och sen ska budgeten sammanställas för hela institutionen så tiden blir kompakt.  
 
I dag görs budgeten på en väldigt detaljerad nivå och där kanske det skulle kunna gå att göra 
den mer övergripande. I dag saknas ett mer långtidsplanerande perspektiv så hon skulle vilja 
se ett verktyg där beviljade projektmedel kontra uppbundna personalkostnader för ett till två 
år framåt skulle synas. Detta för att ge en bättre blick över framtiden. Eva menar att här borde 
ämnesföreträdarna se ett värde i att ha möjlighet till en extra information vad gäller 
långsiktighet och borde ha ett intresse att något sådant utarbetas av den ekonomisk-
administrativa funktionen. För Eva är budget så konkret så i den vill hon bara ha det hon 
kallar ”säkra pengar” för att veta vad man har att röra sig med och vet vad som behöver 
förstärkas, det är den budget hon vill skriva under för det är det hon kan lova. När det gäller 
långsiktighet och bedömning av sannolikheter vill Eva benämna det som en ekonomisk plan 
som kan fylla ett annat syfte än budgeten.  
 
När det gäller prestationsutvärdering säger Eva att hon blir utvärderad av rektor utifrån 
budgeten men att hon inte budgetstyr ämnesföreträdarna. Det hon styr är att de strategiska 
medlen och den overhead-kostnad, som institutionen belastar forskningsämnena med, 
används på bästa sätt och till korrekta saker. Det är hennes drivkraft att bli bättre på att 
använda de strategiska pengarna till framtida satsningar. Eva tror att när det gäller 
motivationen för ämnesföreträdarna att hålla sin budget så vill de inte gå med ett negativt 
resultat då det kanske är en konkurrensfördel i forskarvärlden att kunna visa på en budget i 
balans eller med ett rörelseöverskott. Eva uttryckte så här ”Man kör det som små egna 
företag”. Eva tror att ett intern argument om ett ämne skulle visa på negativa siffror skulle 
vara ”Det är inte underligt att vi visar minus så mycket skatt som vi betalar” och med det 
menar de att overhead-kostnaden är väldigt hög.  
 
Det som är en viktig faktor i budgetplaneringen är den dialog som Eva har med 
ämnesföreträdarna där hon anser att hon får en bra översikt av hela institutionens verksamhet. 
Eva menar också att den ekonomisk-administrativa funktionen är en viktig länk för styrning 
och kontroll då det är de som har som hon uttrycker det ”fullständig koll”. Det är också i 
ledningsgruppen på institutionen som viktig kommunikation förs vad gäller framtida 
strategiska satsningar. 
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4.4.4 Intervju nummer 6 – Avdelningschef Fredrik 
Om budgeten på den övergripande nivån säger Fredrik att den sannolikt har ett värde för 
universitetets ledning. De kan med budgeten överblicka att alla håller sig ”inom ramarna och 
inte far iväg”. Överlag anser han också att budgeten är ett bra verktyg på den operativa nivån, 
”men man ska se det som ett verktyg det är ingen exakt vetenskap”. 
 
På Fredriks avdelning används budgeten för personalplanering och för överblick av 
forskningsprojekten i första hand; hur länge pågår projekten, hur går det för doktoranderna, 
finns finansiering och så vidare. Fredrik upplever att avdelningen har bra överblick på sin 
ekonomi och att budgetarbetet stödjer dem i det. Fredrik uttrycker även ett starkt förtroende 
inom avdelningen mellan honom som avdelningschef och ämnesansvariga. Är det något som 
kräver extra tillsyn, så ser man till de frågeställningarna och han känner sig också övertygad 
om att om ämnesföreträdarna behövde extra stöd eller om de skulle vilja påverka 
budgetprocessen skulle en sådan signal tydligt komma till honom. De har på avdelningen en 
god miljö av informell dialog mellan berörda parter och det är så alla inblandade vill ha det, 
säger Fredrik. De kan ha snabba korridormöten till exempel. Han säger också att de överlag 
har god ekonomi och att det underlättar situationen, men behöver räkna varje krona för att 
göra ett positivt resultat. Dessutom är det så att inom de delar av verksamheten där ekonomin 
är lite knackigare är det kända bakomliggande orsaker. En striktare budgetstyrning skulle i sig 
inte förbättra resultatet. Vilka åtgärder som krävs har varit kända, det har bara tagit tid att 
genomföra dem och under den tiden har resurserna varit knappa. 
 
Den uppföljning som görs mot budgeten är bra att den finns men av någon anledning blir det 
ofta fel. Det upplevs som att det alltid är för lite tid att reflektera över resultaten som 
prognosen ger samtidigt som det verkar vara mycket jobb med att ta fram dem. I efterföljande 
diskussioner identifieras normalt ett antal kända förändringar att göra men då har tiden 
passerat och det är svårt att hinna uppdatera prognoserna innan de ska lämnas in. Här finns 
möjlighet till förbättringar i processen för att förbättra träffsäkerheten i prognoserna. En 
annan problematik här är att trots att den sista prognosen ligger nära bokslutet brukar det vara 
stor differens mellan prognosen och utfallet sedan. Det kan ju vara så att en del 
ämnesföreträdare garderar sig med att hålla upp kostnadssidan och hellre gör ett lite bättre 
resultat i slutändan, menar Fredrik. 

4.5 Sammanfattning av intervjusvar 
För att ge en tydligare bild av samtliga intervjusvar visas i punktform hur intervjupersoner på 
strategisk-taktisk respektive operativ nivå har svarat, se Tabell 1 och 2 nedan.  
 
Budgetplanering Resursfördelning 

och samordning 
Uppföljning och 
kontroll 

Process, 
processutveckling 

Strategisk/taktisk  Långsiktighet. 
 Ekonomi i balans. 
 Nyckeltal antal studenter, 

marknadsandelar, externa 
medel, antalet anställda. 

 Olika sätt att bedöma 
risker och gissningar om 
nästa år 

 Jobbar med att klä 
verksamheten i siffror. 
 

 Vill kunna göra 
långsiktiga bedömningar. 

 Undvika uppsägningar. 
 Gör löpande interna 

uppföljningar mot budget, 
till universitetsstyrelsen 
och intern information. 

 Uppföljning görs mer mot 
omsättning och trender 
läses ut. 

 Önskar jobba med nya 
verktyg, mer långsiktigt 
samt både nerifrån och 
upp och uppifrån och ner. 

 Verktyg är på gång för 
grundutbildningen.  

 Forskningen är svårare att 
bedöma. 

 Prefekter, adm/ek, 
avdelningschefer, ledning. 

 Totaler måste justeras för 
att helheten ska bli 
sannolik.  
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Operativ nivå 
prefekter och 

avdelningschefer 

 Ettårig plan för 
verksamheten 

 Byggs nerifrån och upp 
 Bemanningsplanering  
 Möjliggör utrymme för 

strategiska satsningar. 
 Scenarioframställning att 

resonera kring är bra. 
 Bygger på kända delar 

samt gissningar om 
studentantal och ännu 
icke beviljade 
forskningsbidrag. 

 Uppföljningen är bra 
hjälpmedel. 

 Återkoppling – och 
möjlighet till justeringar. 

 Uppföljning görs främst 
mot sista raden. 

 Vill inte gå minus. 
 Plus räknas inte som 

avvikelse. 
 Uppföljningar är viktigare 

när negativ resultat 
riskeras. 
 

 Mer utbildning i ekonomi 
kan vara bra för ny 
avdelningschef. 

 Mer kunskap om 
långsiktigt strategiarbete 

 Det är svårare att göra 
budget för forsknings-
verksamheten. 

 En del av budgetarbetet 
kan vara mer långsiktigt. 

 Uppföljningar/prognoser 
tar för lång tid att 
färdigställa och ändå 
kommer inte alla kända 
fakta med 

Tabell 1. Sammanställning av intervjusvar om budgetplanering 
 
Budgetstyrning Ansvarighet och 

prestations-
utvärdering 

Motivation Kommunikation 

Strategisk/taktisk  Verksamhetsuppdraget 
styr institutionerna  

 Styr via nyckeltal. 
 Uppföljning skickas till 

regeringen utfall mot 
budget. 

 Bryter man för långt ner 
kan man tappa 
styreffekten... (Astrid) 

 Att få den tillväxt man 
vill ha, bygga framtiden 

 Undvika uppsägningar. 
 Ekonomi i balans 

 Ekonomienheten, 
ledning, nämnder. 

 Ekonomer, adm/ek, 
prefekt 

 Grants Office, 
Institutioner. 

Operativ nivå 
prefekter och 

avdelningschefer 

 De flesta upplever sig inte 
vara utvärderade utifrån 
budget kontra utfall. 

 Ansvarigheten beskrivs 
främst som att stå till 
svars inför den egna 
verksamheten, inte 
gentemot överordnad. 

 Utvärdering är kopplad 
främst till hur strategiska 
satsningar fallit ut. 

 Ansvarigheten är något 
otydlig inom forsknings-
verksamheten. 

 Viljan att pricka budget är 
stark. 

 Drivkraften är utveckling 
av verksamheten samt att 
minimera risker för 
övertalighet. 

 För motivation krävs 
delaktighet och möjlighet 
att påverka utfallet. 

 Dialog med adm/ekonomi 
 Formella uppföljnings-

dialoger mellan prefekt, 
avdelningschefer och 
ämnesföreträdare 

 Ledningsgruppsmöten på 
institutionen. 

 Informella samtal inom 
avdelning 

Tabell 2. Sammanställning av intervjusvar om budgetstyrning 
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5 Analys 
Nedan återkopplas empirin i studien till tidigare studier och jämförelser görs med syftet och 
budgetmodellen från den teoretiska referensramen, Figur 1. 

5.1 Budgetens värde för planering 
Samtliga intervjupersoner upplever att budgeten är viktig och att den är värdefull för 
universitetet i stort och även kopplat till det egna budgetansvaret. Här kan vi inte ur 
intervjusvaren hitta några större skillnader utifrån om intervjupersonerna representerar 
strategisk-taktisk nivå eller operativ nivå. I de följande avsnitten följer analys kring budgetens 
värde för planering utifrån de tre aspekterna i budgetmodellens huvudområden för planering. 

5.1.1 Resursfördelning och samordning 
Samtliga är eniga om för vilka ändamål budgeten främst används nämligen 
bemanningsplaneringen på kostnadssidan och på intäktssidan är det studenttillströmningen 
och beviljade externa medel i forskningen som är de viktiga posterna att få stöd för att 
överblicka via budgetarbetet. Enigheten är också stor i att det är de externa 
forskningsbidragen som är svåra att bedöma, både när i tiden de kommer och till vilken 
volym de ska beräknas. Dessutom kan viss eftersläpning råda när kostnader i forskning 
uppstår även om bidraget kommit, eftersom rekryteringar kan dra ut på tiden. Genom 
situationsteorin (Donaldson, 2001) syns tydligt att olika förutsättningar föreligger för de två 
verksamhetsgrenarna forskning och utveckling. 
 
På strategisk-taktisk nivå görs budgeten för fyra år med revidering efter två år och där arbetas 
med nyckeltal för att med hjälp av dessa och utifrån historiska parametrar kunna bedöma 
framtiden och vilka risker som finns. På den operativa nivån byggs budgeten enligt 
uppbyggnadsmetoden och utgör en ettårig plan, även om långsiktighet finns inom 
grundutbildningsverksamheten då den är något lättare att göra en trendanalys för. Flera 
intervjupersoner nämner en önskan att också kunna ta långsiktiga hänsyn i samband med 
budgetarbetet. Möjligen görs budgeten alltför detaljerat, vilket en av intervjupersonerna också 
framför, det bidrar också till att det blir väldigt tidskrävande. Detta överensstämmer med 
teorierna kring uppbyggnadsmetoden (Bergstrand, 2003) att det är en tidskrävande procedur 
samtidigt som helhetssynen riskerar att gå förlorad. 
 
På operativ nivå sammanställs väntade kostnader och intäkter och i vissa fall enbart 
säkra/kända kostnader och intäkter. På strategisk-taktisk nivå sammanställs de budgetar som 
gjorts på operativ nivå. Justeringar måste alltid göras för att helheten ska bli trovärdig innan 
slutlig budget beslutas och lämnas till regeringen, delvis till följd av skillnader i bedömningen 
av mängden beviljade forskningsmedel som i sin tur också påverkar omsättningen. 
Korrigeringar på övergripande nivå kan påverka motivationen negativt hos de ansvariga på 
operativ nivå (Bergstrand, 2003 och Kung et al., 2013). Denna problematik hänger även ihop 
med värdering av risk. Endast en person trycker särskilt på begreppet risk men flera av 
intervjupersonerna nämner oron för att hamna i en situation med personalnedskärningar eller 
att stå med personal som inte är finansierad. Även om risker på den operativa nivån i det 
flesta fall inte tas med i budgeten så diskuteras dessa i budgetdialoger innan budgeten 
fastställs. Utifrån de riskmodeller som Collier och Berry (2002) beskriver ser vi att det 
används olika modeller för vilken risk som inkluderas i budgeten, exempelvis till vilken del 
ännu ej beslutade forskningsmedel ska inkluderas i budgeten. Det får då till följd att budgeten 
inte är uppbyggd på likartat sätt i organisationen. Olikheterna kan bero på otydliga 
instruktioner från ledningen om budgetens syfte och budgetmodell (Bergstrand, 2003) men 
sannolikt är också att det grundar sig på en otydlighet om var ansvarigheten ligger, se vidare 
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resonemanget om ansvarighet kapitel 5.2.1. Här finns goda förutsättningar för fördjupade 
studier. 
 
Upprepas bör dock att budgeten upplevs ha ett stort värde för samtliga intervjuade. Det kan 
bero på att både nedbrytnings- och uppbyggnadsmetoden används vilket kopplat till 
agentteorin (Bakka & Fivelsdal, 2006) ger både principalen och agenten möjlighet att agera 
utifrån eget intresse. Vidare upprätthåller också budgeten de maktförhållanden som råder i 
organisationen (de Waal et al., 2011) vilket kan förklara att budgeten värderas högt på 
samtliga nivåer, där chefer med budgetansvar kan uppleva ett inbyggt informationsövertag. 

5.1.2 Uppföljning och kontroll 
Samtliga intervjupersoner anser att uppföljningen av budget via prognoser är ett mycket 
värdefullt hjälpmedel. Det ger bra återkoppling och möjliggör justeringar inför kommande 
planeringar. Uppföljningarna är särskilt viktiga i de situationer då negativt resultat riskeras. 
Uppföljningen av resultat uttrycks ofta just i relation till sista raden; ”i balans” eller ”positivt 
resultat”. Endast en person nämner här att nollresultat är idealet för verksamhet inom staten. 
Upplevelsen är snarast att verksamheten hellre bör gå mer plus än budgeterat än riskera att gå 
minus även om eget kapital finns som skulle kunna medge ett utrymme att gå minus. En 
positiv avvikelse räknas alltså inte som en avvikelse trots att det antyder att statens medel inte 
nyttjats optimalt. Fokus vid budgeteringen verkar ligga på sista raden, inte på volym för 
enskilda poster, det syns även vid uppföljningen då viljan att pricka slutresultatet tycks 
överordnad att pricka in omsättningen. Ingen nämner att uppföljningen görs på volymer, vilka 
poster som ökar eller minskar, däremot så uttrycks att en budget i balans småningom kan leda 
till ökning av personalstyrkan och/eller kompetensutveckling. Analyserar vi detta genom 
situationsteorin (Donaldson, 2001) tolkar vi att organisationen styrs beroende på hur de 
externa och interna faktorerna ser ut vid uppföljningstillfällena. När ekonomin är i balans 
upplevs det inte vara lika hård kontroll av budget som när ekonomin visar negativt resultat. I 
forskningssammanhang kan ett negativt resultat för ett ämne verka menligt inför kommande 
forskningssamarbeten. Det kan vara del i förklaringen till att fokus ligger så starkt på sista 
raden. Ett mönster kan skönjas att när det gäller uppföljningen är det större skillnader mellan 
forskning- och utbildningsverksamheten i sig än mellan de olika nivåerna. 

5.1.3 Process och processutveckling 
Både från strategisk-taktisk och från operativ nivå framkommer funderingar om att budgeten 
kanske görs för detaljerat idag. Uppföljningar mot budget är bra enligt samtliga men två av 
intervjupersonerna anser att tiden är för knapp vid uppföljningstillfällena i samband med 
prognoser två gånger per år. Förslag till förbättringar av budgetprocessen och därigenom även 
resultatet gavs från de intervjuade. Bland annat så tyckte några att budgeten kunde göras på en 
mer övergripande nivå då det idag är på en väldig detaljerad nivå och en mer övergripande 
budgetmodell med mer långsiktighet och med hjälp av nyckeltal skulle bidra till att den inte är 
så tidskrävande. En av de intervjuade efterlyser mer utbildning inom ekonomi, särskilt är det 
viktigt för en nytillträdd med budgetansvar och kanske även extern hjälp och/eller samordning 
från strategisk-taktisk nivå för att jobba med långsiktighet och strategier likartat. Med mer 
kunskap om långsiktigt strategiarbete och hur det kan användas i budgetstyrning skulle leda 
till en ökad motivation att arbeta med dessa frågor på ett mer konkret sätt enligt Kung et al. 
(2013). Det finns inom organisationen redan förslag på förändringar i budgetprocessen och 
konkreta förändringar är också på gång.  
 
Kopplat till utveckling av budgetprocessen bör även nämnas att det är tydligt att de 
ekonomiska förutsättningarna för de två verksamhetsgrenarna forskning och undervisning är 
olika. Undervisningsverksamheten styrs tydligare på volymer, tillgängliga studentkullar och 
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på tillgänglig lärarkapacitet. Forskningsverksamheten styrs företrädesvis på sista raden, det 
vill säga med avseende på resultatpåverkan för enskilda forskningsprojekt. Detta eftersom 
merparten av kostnaden i forskningen ofta uppstår först efter att intäkten blivit bekräftad och 
det är då först doktorander anställs eller konsulter hyrs in. Dessutom är kostnader för 
forskningsverksamheten kortsiktigare till sin natur. Kostnaden för en doktorand är också 
kortsiktigare eftersom anställningen inte är en tillsvidareanställning. Kostnaden för lärare är 
ofta tillsvidare och där är finansieringen helt beroende av att studenterna söker universitetets 
utbildningar. Kostnaden för en senior forskare är visserligen också tillsvidare men där är det 
forskaren själv som söker finansiering, det vill säga kontrollen ligger i större utsträckning 
inom verksamheten än utanför den. Det skulle kunna vara så att budgetprocessen är uppbyggd 
främst baserat på förutsättningarna för undervisningsverksamheten då den länge var 
huvuddelen av verksamheten vid universitetet. Numera är forskningsverksamheten i majoritet 
i procent av total omsättning (www.ltu.se). Detta stärker också den starka kulturella 
förankring som budgeten har inom offentlig verksamhet (Czarniawska-Joerges & Jacobsson, 
1989) och kopplingen till institutionell teori som menar att statliga myndigheter präglas av 
vedertagna normer och regler (Grönlund, Tagesson & Öhman 2010). 
 
Det finns ytterligare en komplexitet här och det är kopplat till att värdet av forskningen, det 
vill säga huruvida den är framgångsrik eller inte, det är svårare att mäta direkt i ekonomiska 
termer. Detta kommer bland annat Carin in på i sina svar. Antal examinerade studenter låter 
sig möjligen värderas i ekonomiska termer, men det är inte lika självklart eller enkelt att 
utvärdera forskningen kvantitativt på liknande sätt. Detta faktum får anses återspeglas i att 
styrningen av forskningsverksamheten också är mer decentraliserad, värdet av 
forskningsverksamhetens resultat bedöms bäst nära densamma. En fortsättning på detta 
resonemang dyker upp igen under avsnitt 5.2.1. 

5.2 Budgetstyrning 
När det gäller hur budgeten kan användas för styrning visar intervjusvaren en mera spridd 
bild. Några har en tydlig bild över att det är budgeten som är styrning genom återkoppling 
och andra förstår inte riktigt frågan. I de följande avsnitten analyseras intervjusvaren utifrån 
de tre perspektiven ansvarighet och prestationsutvärdering, motivation och kommunikation. 

5.2.1 Ansvarighet och prestationsutvärdering 
I frågor om hur den egna prestationen utvärderas svarar de flesta utifrån att de måste stå till 
svars neråt i organisation. Endast en intervjuperson nämner spontant att hon får stå till svars 
uppåt i organisationen. Återkoppling som förutsättning för att styrning ska föreligga nämns av 
en person. Det går inte att se ur intervjusvaren att budgeten används för styrning. Några 
intervjupersoner nämner att aktiv styrning kanske inte ens förekommer överallt i 
organisationen. Det stärker teorierna enligt Bourmistrov & Kaarbøe (2013) som antyder att 
budgetplanering och budgetstyrning är olika funktioner utan direkt koppling. Flera uttrycker 
att styrningen är viktig för en verksamhet med knappa resurser och som riskerar 
minusresultat. Detta togs även upp under avsnitt 5.1.2. Tydligast märks att styrning 
förekommer med stöd av budget i samband med de strategiska satsningarna, här är det också 
mest tydligt var ansvarigheten ligger, hos rektor och hos prefekterna. 
 
När det gäller vem eller vilka roller som är viktiga i styrning nämner samtliga de 
budgetansvariga enligt den formella delegationsordningen. När det gäller vilka som är viktiga 
i upprättande av budget nämner samtliga dessutom namn eller befattningar på personer inom 
den ekonomisk-administrativa funktionen på den operativa nivån som viktiga. Två personer 
nämner återkoppling till enskilda lärare och forskare som en naturlig del i styrningen. Som 
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tidigare nämnts finns skillnader i förutsättningar mellan utbildnings- och 
forskningsverksamheten, och när det gäller ansvarigheten finns ytterligare en; det ligger en 
inbyggd motsättning i delegationsordningen då forskningsämnenas ämnesföreträdare utses av 
rektor men enligt delegationsordningen är de ändå underordnade avdelningschefen, vilken 
utses av prefekten, se Figur 4. Det kan bidra till en otydlighet om var ansvarigheten ligger och 
vem det är som svarar för de slutliga resultaten på en avdelning, vilket i sin tur påverkar 
möjligheten till styrning (Munro & Mouritsen, 1996). 
 

 
Figur 4. Ansvarsnivåer vid Luleå tekniska universitet. 
 
Det som här beskrivs är inte någon slump eller nyhet för någon utan tvärt om ett medvetet val 
(se även resonemang i slutet av avsnitt 5.1.3). Likafullt är det viktigt att ta hänsyn till 
förhållandena när styrmekanismer utformas och utvärderas i organisationen. Vedertagen 
forskning om styrning är svår att tillämpa på vald organisationsstruktur. Här finns en 
möjlighet till förklaring i positiv redovisningsteori (Grönlund et al., 2010) bakom hur de olika 
upplevelserna av hur styrningen fungerar, där praxis varierar beroende på var makten ligger i 
de olika verksamhetsområdena. 

5.2.2 Motivation  
Överlag noteras att flera av de intervjuade uttrycker att de känner ansvar för resultatet och de 
uttrycker också att de har och vill ha kännedom om resultat av det arbete som utförs i den 
egna verksamheten. Detta stämmer väl överens med vad Kung et al., (2013) säger om 
motivation, att den ökar om delaktighet finns i budgetarbetet och om det finns en vilja att nå 
uppsatta budgetmål. En intervjuperson ser budgetstyrning som ett bidrag till utveckling av 
verksamheten och den undanröjer hot om dålig ekonomi och uppsägningar. Genom 
återkommande uppföljningar får de ansvariga återkoppling på resultat av åtgärder. Ett 
problem kopplat till detta är att några uttrycker att tiden är för knapp vid 
uppföljningstillfällena så att kända faktorer inte ens vävs in i prognoserna för att det inte hinns 
med. Det skulle kunna bidra till att minska motivationen att ta ansvar för resultatet tolkat 
utifrån Hackman och Oldhams (1980) motivationsteori där bland annat kännedom om resultat 
och ansvarskänsla för resultat bidrar till motivation. Det känns som om resultaten eller 
prognosticerade resultat måste vara kända för att motivationen ska uppstå. Önskemål om mer 
långsiktighet, arbete med nyckeltal och verktyg som stöder budget- och prognosarbetet bättre 
är förslag som framförs i flera av intervjuerna. Det kan öka möjligheten till 
rimlighetsbedömningar på operativ nivå och därmed underlättas analys av resultatet och det 
skulle även kunna öka motivationen till att styra med budget, om det är vad som eftersträvas. 
 

Rektor

Prefekt

Avdelningschef

Ämnesföreträdare

Ämnesföreträdare

Avdelningschef

Ämnesföreträdare

Ämnesföreträdare
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Samtliga intervjupersoner uttrycker att drivkraften att hålla budgeten är stark och att, de 
känner ansvar för slutresultatet, åtminstone till att det inte ska bli sämre. En intervjuperson 
uttrycker att det möjligen är så att om resultatet trots allt blir negativt beror det på faktorer 
utanför den egna kontrollen, i form av overhead-kostnader som finns inom organisationen. En 
annan intervjuperson uttrycker att bakomliggande faktorer till ett minus kan vara väl kända 
och åtgärderna likaså, det fortsätter ändå att vara negativt resultat för att korrigerande åtgärder 
”drar ut på tiden”. Detta bekräftar attributionsteorierna (Jacobsen & Thorsvik, 1998) som 
anger att motivationen att utföra korrigerande åtgärder minskar där upplevelsen är att någon 
annan har kontrollen över tingens ordning. 

5.2.3 Kommunikation 
Vår studie bekräftar att kommunikation är viktigt i budgetprocessen vilket också visats i 
tidigare studier av bland annat Van der Stede, (2003). Alla de intervjuade framhöll 
budgetdialogerna och uppföljningstillfällen som centrala i budgetprocessen då de utifrån 
dessa får möjlighet att gå igenom om vad som är på gång vad gäller alla delar av 
verksamheten såsom studenttillströmning, eventuella nyanställningar, pågående och nya 
forskningsprojekt och investeringar i exempelvis laboratorieutrustning. Några av de 
intervjuade använde sig av formell kommunikation löpande under året och inte bara just vid 
budgetarbetet, regelbundna möten bokades för att diskutera vad som var på gång och för att få 
en återkoppling på hur det såg ut i dagsläget. Även ordinarie ledningsgruppsmöten på 
institutionsnivå nämns som viktiga forum för kommunikation. Det som framkom under våra 
intervjuer var att kommunikationen är viktig i alla aspekter och att den formella 
kommunikationen oftast bidrar till att ge en tyngd till förhållningssätt och fattade beslut. 
Vilket ligger i linje med Kung et al. (2013) som anger att anställda accepterar och förstår 
organisationens mål bättre om kommunikationen är just formell En av de intervjuade framhöll 
även betydelsen av den informella kommunikation som fungerade bra som 
informationshämtning och återkoppling. Den informella kommunikationen gör det möjligt att 
ta och ge information direkt istället för att vänta till ett inbokat tillfälle.  
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6 Avslutande diskussion och slutsatser 
Delar av den tidiga kritik (av bland annat Wallander, refererad i Greve, 2011) som framfördes 
mot budgeten som styrverktyg kan sägas gälla för budgetarbetet vid den organisation vi 
studerat i vår fallstudie. Här ser vi att budgetarbetet är omfattande och tidkrävande för 
organisationen samtidigt ser vi uttryck för att budgeten upplevs som ett internt (för 
avdelningen eller institutionen) och ganska kortsiktigt resultat som dessutom är svår att styra 
med. Samtidigt uttrycker samtliga intervjuade att budgeten är viktig för deras verksamhet. Det 
styrker den bild som Czarniawska-Joerges & Jacobsson (1989) målar upp att budgeten vid 
offentlig verksamhet har en stark kulturell förankring och att den är ett centralt medel för 
kommunikation inom en organisation men inte direkt för styrning. Då vi konstaterar att 
kommunikation är en viktig del av just styrningen ser vi dock inte just detta som en 
motsägelse, det utgör snarast en möjlighet att använda för att förtydliga styrningen om det 
finns en sådan önskan. Forum för dialoger finns etablerade. 
 
Hansen och Van der Stede (2004) menar att budgeten är ett viktigt underlag för delegering 
och ansvarsfördelning och vidare att det förutsätter att det är tydligt klargjort vem som är 
ansvarig för olika delar. Munro och Mouritsen (1996) bygger på med att det inte ens kan 
förekomma någon styrning om inte ansvarigheten är tydlig. I organisationen för vår fallstudie 
finns otydligheter i ansvarigheten (beskrivna i bland annat Figur 4) som skulle kunna påverka 
möjligheten till effektiv styrning. Det kan finnas en möjlig risk att den otydlighet i 
ansvarighet som beskrivits också avspeglas i graden av formell kommunikation inom 
forskningsverksamheten och att det därmed minskar känslan av delaktighet eller acceptans av 
mål inom verksamheten. Detta kan motiveras av att delaktighet i budgetprocessen stärker 
medarbetarnas motivation (Bergstrand, 2003) och formellt kommunikation av mål och 
verksamhetsplaner bidrar till att öka förståelse och acceptans av desamma (Kung et al., 2013). 
 
Studien syftade till att undersöka budgetens betydelse och roll närmare och särskilt jämföra 
upplevelsen av budgeten på olika nivåer i en verksamhet samt hur den kan användas för 
styrning. Vi finner efter avslutad studie att likheterna i synen på budgeten var större än 
olikheterna. I vår studie uttrycker samtliga att budgeten är ett värdefullt medel för planering 
av verksamheten, men att det är svårt att göra korrekta och bra förutsägelser för 
forskningsverksamheten. Vattendelaren här är alltså inte den organisatoriska nivån utan 
vilken del av organisationens verksamhet som beaktas, då verksamheten i den fallorganisation 
vi studerat har två huvudsakliga verksamheter med väldigt olika ekonomiska förutsättningar. 
När det gäller hur budgeten används för styrning är svaren därför inte lika tydliga. Det är inte 
uttalat att budgeten idag används för styrning för all verksamhet. Det är inte heller säkert att 
den ska göra det, våra intervjusvar ger ingen unison bild här. Studiens resultat 
överensstämmer med resultatet av Bourmistrov & Kaarbøe (2013) att planering och styrning 
har olika funktioner och därmed inte nödvändigtvis ska sammankopplas. Tydligast är 
upplevelsen av styrning när det gäller de strategiska satsningarna.  
 
Vi uttryckte inledningsvis en önskan att kunna ge förslag på hur budgeten bör anpassas till 
verksamheten för att den ska fungera bättre för både planering och styrning på flera nivåer i 
en organisation och här kan vi bara upprepa det vi tidigare sagt att det är stora skillnader 
mellan de olika verksamheternas förutsättningar. Utifrån detta är förslaget att om eller när 
budgetprocessen ses över så bör hänsyn tas till de olika verksamheternas förutsättningar. 
Upplevelsen är att utbildningsverksamheten styrs på volym och forskningsverksamheten styrs 
i större utsträckning på sista raden, därför bör förändringar utformas med hänsyn till de olika 
verksamheternas förutsättningar. Detta kan också bidra till att processen blir mindre 
tidskrävande. Vidare bör hänsyn tas till otydligheten vad gäller ansvarighet samt hur formell 
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kommunikation ska vara utformad för att bidra till önskad styrning Dessutom bör i 
uppbyggnad av budgetprocessen både en flerårig ekonomisk plan och den ettåriga budgeten 
utarbetas parallellt för att underlätta rimlighetsbedömningen av budgeten. 

6.1 Slutsats 
Syftet med studien var att beskriva och förstå hur budgeten byggs upp samt används för 
planering och styrning på flera nivåer av en organisation samt att identifiera vilka budgetens 
upplevda fördelar är och hur synen på budget och budgetarbete skiljer sig åt mellan olika 
delar av organisationen. Efter slutförd studie kan vi konstatera att budgeten upplevs ha ett 
stort värde i organisationen oberoende av om intervjupersonen finns på strategisk-taktisk eller 
operativ nivå. Däremot så är det skillnad på budgetarbetet när det gäller de olika 
verksamhetsgrenarna utbildning och forskning då de har olika förutsättningar för både 
planering och styrning. 
 
Vi bedömer att det finns förutsättningar att använda budgeten för styrning av verksamheten - 
om det är det som eftersträvas Det finns forum för kommunikation och chefer på operativ 
nivå känner sig motiverade att hålla budgeten. Vi är dock inte säkra på att det är lämpligt att 
tillämpa samma typ av budgetstyrning på de båda verksamhetsgrenarna då de har olika 
ekonomiska förutsättningar och olika styrförutsättningar inbyggda i delegationsordningen. Vi 
kan se en diskrepans här, i planeringsaspekterna av budgeten tycks den strikta modellen 
användas när budgeten beslutas och signeras formellt. I styrningsaspekten verkar snarast den 
flexibla budgetmodellen tillämpas där avvikelser inte behöver förklaras utan enbart utgör 
underlag för fortsatt dialog. 

6.1.1 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
Studiens teoretiska bidrag är en utveckling av Greves budgetmodell (Greve, 2011), se Figur 1, 
genom att den har utökas med det tillägget att budgetplanering och budgetstyrning kan ses 
som två olika funktioner och att dessa inte behöver vara kopplade med varandra i en 
organisation (Bourmistrov & Kaarboø 2013). Budgetplanering som en egen funktion handlar 
om att planera för att på bästa sätt fördela resurserna utifrån de förutsättningar som är kända 
och inte utifrån den målformulering som är gjord på ledningsnivå. Budgetstyrning handlar då 
om att styra utifrån ledningens målformulering och inte utifrån den budgetplanering som är 
gjord.  
 
Det praktiska bidrag som studien ger är en djupare insikt i att det är större skillnader i hur 
budgeten byggs upp i verksamheter med olika ekonomiska förutsättningar än på vilken nivå i 
organisationen budgeten görs. Att arbeta med samma modeller och verktyg för den 
långsiktiga planeringen inte är optimalt utan att en utveckling av dessa bör göras som passar 
respektive verksamhet.  Denna insikt kan även vara tillämpbar på andra organisationer som 
bedriver flera verksamheter med olika ekonomiska förutsättningar när det gäller framför allt 
den långsiktiga planeringen.  

6.2 Förslag till framtida studier 
Som förslag på fortsatt forskning vill vi i första hand föreslå studier i hur styrningen fungerar 
i andra organisationer där delegationsordningen ger en operativ organisation med inbyggda 
korsreferenser, se Figur 4. Vi valde att enbart studera nivåer med budgetansvar denna gång, 
till kommande studier vore det intressant att även ta med ämnesföreträdares syn på 
budgetprocessen och styrning och även den ekonomisk-administrativa nivån samt enskilda 
medarbetare; forskare och lärare. 
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När det gäller motivation och kommunikation kopplat till ekonomistyrning och 
budgetstyrning finns många intressanta aspekter och där ser vi särskilt att fördjupade studier 
av hur graden av formell och icke formell kommunikation av mål påverkar motivationen att 
uppnå de av organisationen satta målen. 
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Appendix 
 
Intervjufrågor till LTU ledning – strategisk-taktisk nivå 
 
 Vilket värde har budgeten för LTU i dag?  
 Varför? 
 För vem/vilka? 
  Inom vilka områden? 

  
 Med vilka (roller) pratar du om förutsättningarna för budgetarbetet på LTU? 

(Planeringsfasen) 
 Vilka roller/funktioner är viktiga om/när budgetarna ska användas för styrning på den 

operativa nivån? 
 

 Hur används budgeten för styrning på strategisk-taktisk nivå? (Hur ledningen vill styra 
prefekterna)? 

 Vilken är drivkraften idag för en prefekt att uppnå (”pricka”) sin budget?  
 Vilken uppföljning i förhållande till budget skapar värde på institutionerna från ditt 

perspektiv? 
 

 Hur utvärderas LTU:s prestation (utfall) utifrån budgeten? 
 Hur utvärderas prefekternas prestation (utfall) gentemot en budget? 
 Alt. Varför inte? 
 Hur ofta? 
 På vilken detaljnivå? 

 
”Vi har uppfattat att det finns en önskan att stärka budgetstyrningen på LTU” 
 Stämmer denna önskan och var kommer initiativet ifrån? 
 Vad är bra budgetstyrning som du ser det?  
 Fungerar det på LTU idag? 
 Vilka förändringar vill du se av budgetarbetet/budgetuppföljning för att nå den 

budgetstyrning du beskriver? Vad är problemen idag vad gäller budgetarbetet och 
styrningen? 

 Vilka bör delta för att LTU ska kunna nå dit? 
 
 Någon fråga vi har glömt att ställa om budget? 
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Intervjufrågor till Prefekter - operativ nivå  
 
 Vilket värde har budgeten för LTU i dag?  
 Varför? 
 För vem/vilka? 
  Inom vilka områden? 

 
 Vilka frågor är viktiga att ställa till avdelningschefer under budgetarbetet? 
 Vilka frågor om budgeten får du av avdelningschefer som rör budget och budgetarbetet? 
 
 Med vilka (roller) pratar du om förutsättningarna för budgetarbetet på LTU? 

(Planeringsfasen) 
 Vilka roller/funktioner är viktiga om/när budgetarna ska användas för styrning på din 

institution? 
 Har du tillräcklig kunskap och information för budgetarbetet? 

 
 Hur (till vad) använder du budgeten för styrning av verksamheten på din institution? 
 Vilken uppföljning är viktig att göra inom institutionerna i förhållande till budget från ditt 

perspektiv?  
 Vilken uppföljning tänker du är viktig att göra inom en avdelning/ämne utifrån budgeten? 
 Vilken är drivkraften idag för en avdelningschef att uppnå (”pricka”) sin budget?  

 
 Hur utvärderas din egen prestation gentemot en budget? 
 Alt. Varför inte? 
 Hur ofta? 
 På vilken detaljnivå? 
 Vilken är din drivkraft att (”pricka”) budgeten? 

 
”Vi har uppfattat att det finns en önskan att stärka budgetstyrningen på LTU” 
 Vad är bra budgetstyrning som du ser det?  
 Fungerar det på din institution? 
 Vilka förändringar vill du se av budgetarbetet/budgetuppföljning för att nå den 

budgetstyrning du beskriver? Vad är problemen idag vad gäller budgetarbetet och 
styrningen? 

 Vilka bör delta för att LTU ska kunna nå dit? 
 

 Någon fråga vi har glömt att ställa om budget? 
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Intervjufrågor till Avdelningschefer - operativ nivå  
 
 Vilket värde har budgeten för LTU i dag?  
 Varför? 
 För vem/vilka? 
  Inom vilka områden? 

 Vilka frågor är viktiga att ställa till ämnesföreträdare/ämnesansvariga under 
budgetarbetet? 

 Vilka frågor om budgeten får du av ämnesföreträdare/ämnesansvariga som rör budget och 
budgetarbetet? 

 
 Med vilka (roller) pratar du om förutsättningarna för budgetarbetet på LTU? 

(Planeringsfasen) 
 Vilka roller/funktioner är viktiga om/när budgetarna ska användas för styrning på din 

avdelning? 
 Har du tillräcklig kunskap och information för budgetarbetet? 
 
 Hur (till vad) använder du budgeten för styrning av verksamheten på din avdelning? 
 Vilken uppföljning är viktig att göra inom avdelningen i förhållande till budget från ditt 

perspektiv? 
 Vilken uppföljning tänker du är viktig att göra inom ett ämne utifrån budgeten? 
 Vilken är drivkraften idag för en ÄF att uppnå (”pricka”) sin budget?  

 
 Hur utvärderas din egen prestation gentemot en budget? 
 Alt. Varför inte? 
 Hur ofta? 
 På vilken detaljnivå? 
 Vilken är din drivkraft att (”pricka”) budgeten? 
 

”Vi har uppfattat att det finns en önskan att stärka budgetstyrningen på LTU” 
 Vad är bra budgetstyrning som du ser det?  
 Fungerar det på din institution? 
 Vilka förändringar vill du se av budgetarbetet/budgetuppföljning för att nå den 

budgetstyrning du beskriver? Vad är problemen idag vad gäller budgetarbetet och 
styrningen? 

 Vilka bör delta för att LTU ska kunna nå dit? 
 

 Någon fråga vi har glömt att ställa om budget? 
 
 


